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O MEMORIALISTIC DE
INTERES MONDIAL

Treizeci de ani dupa ce au fost scrise, si la peste un deceniu

de la moartea autorului lor, memoriile lui Radu D. Lecca
explodeaza in cultura romilna, fadindu-ne inca o data sä ne
gandim la dictonul latin potrivit diruia "si cartile isi au destinul
lor", ca si oamenii!
Cand cititorul va intoarce ultima fila, va intelege rostul intrebuintarii acestui cuvant, aparent paradoxal aici explodeaza. Caci

nu este vorba, o data cu aparitia volumului de fats, doar de
surprinzatoarea constatare ca actul de clementa regala ce
smulgea mortii, in ultima clips, pe cel caruia i se batuse parul in
Valea Piersicilor de la Jilava, avea sa inzestreze. peste aproape
douazeci de ani literatura romana cu unul dintre cei mai
viguro§i .i talentati memorialisti politici ai sai, ci pur fi simplu
de descinderea printre noi, de dincolo de :are, a "martortdui
capital" intr-o dezbatere ce tinde, din pcicate, sn degenere:e in

altceva deceit indreptritita ctiutare a aderdrului istoric. Este

vorba de dezbaterea privind destinul evreilor din Romania in
timpul celui de-al doilea razboi mondial.
S-a cultivat la noi, in decurs de aproape o jumatate de secol,
un mit frumos, o imagine tlatanta pentru orgoliul national, pe
care regimul comunist din diverse motive a propagat-o
official §i a favorizat-o pe toate caile: mitul unei Romanii ce s-ar

fi singularizat in mod absolut §i glorios pe harta unei Europe
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lase, opunandu-se darz, cu maresalul Antonescu in frunte,
"solutiei finale" preconizate si puse in aplicare de Hitler. Ne-am
aparut, noun insine, in ipostaza de salvatori plini de omenie ai
comunitatii evreiesti, a treia ca marime din Europa. A circulat
fireste, fara nici o verificare! pane si legenda ea la Tel Aviv
ar exista o strada cu numele maresalului Antonescu, si chiar o

statuie ridicata lui, drept recunostinta! Ne placea sa stun (si
macar acest fapt era real!) ca la Auschwitz, unde se inaltii pentru

o nu prea onorabila prezenta steagurile tuturor tarilor ce si-au
predat evreii spre exterminare, lui Hitler, steagul Romaniei
lipseste.

Se vorbea ce-i drept

dar cu jumatate de gura,

de

victimele rebeliunii legionare; de pogromul de la Iasi; de
deportarile din Bucovina si Basarabia in 1941-1942. Pentru
fiecare dintre aceste "accidente" existau insa explicatii: autorii
crimelor din ianuarie 1941 erau legionarii, adica niste insi ce se

exclusesera din corpul natiunii prin insasi crimele lor; de
pogromul de la Iasi erau vinovati in primul rand germanii, cum

stabilise de catre tribunalele intemationale (deli ei nu
avuseseril nici un amestec in "trenurile mortii" alcatuite din
se

vagoane pentru vite, intesate cu oameni!), iar deportarile au lost
consecinta coinportamentului "neloial" at populatiei evreiesti in

timpul retragerii trupelor romanesti ca urmare a dictatului
moscovit in vara lui 1940. In felul acesta, chiar si cu cateva
umbre, tabloul ramanea luminos, eroic, wean, intr-o fume at5t
de intunecata si lipsita de omenie.
Din aceasta "bung constiinta" intretinuta sistematic am fort
treziti brusc si neasteptat, dupil Revolutia din decembrie 1989,
de catre o intensa campanie, intema si intemationala, initiata si
orchestrate cu mina de maestru de catre Eminenta Sa dr. Moses
Rosen, Rabinul-Sef at Cultului Mozaic din Romania, campanie

sprijinita farii rezerve de Departamentul de Stat al S.U.A., de
Consiliul Europei si de o press intemationala cu maxima
raspandire si autoritate. Aceasta campanie si-a propus si a reusit

in buns masura, sa acrediteze in opinia publics intemationala
www.dacoromanica.ro
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imaginea unei Romanii ai carei conduciitori din timpul celui

de-al doilea razboi mondial, qi a carei armatii poartii
raspunderea mortii a 400.000 de evrei. Este cifra la care s-a
oprit, cel putin deocamdata, o escalada a estimarilor ce nu
exclude pe viitor un nou demaraj.

Caile pe care s-a ajuns la "implementarea" in constiinta
opiniei publice mondiale a cifrei .espective sunt de discutat.
Ceea ce iese din fagasul oricarei disculii este insa procedeul
adoptat spre a acredita ideea ca, in realitate, maresalul

Antonescu, nu numai ca n-a fost un salvator al evreilor, dar a
fost, dimpotriva, un "calau al poporului evreu" (calific,ativul
apartine Eminentei Sale dr. Moses Rosen), un veritabil
precursor al lui Hitler in practicarea "solutiei finale", ba chiar un
exemplu, adinirat de Ftihrer faun de Goebbels.
Cum exista, totusi, realitatea masiva a celor circa 420.000 de

evrei riimaqi in viatii dupa furtuna celui de-al doilea razboi
mondial, cifra menita a impune atentiei realitatea ca Romania
anilor 1510-1944 a Jost tarn eurnpeand supusei dominatiei

naziste cu eel mai mare tmult- de evrei sustrasi "solutiei
finale" s-a recurs, pe de o pane, In rota/a "ocultare" pentru
marele public strain (si chiar in discursurile adresate
auditoriului roman!) a acestei reetlitdli si acestei elocrente cifre,
iar pe de alta parte, la explicarea ei pentru cei avizati prin
motive de pur oportunism politic: dupd Stalingrad, Antonescu
si-a dot seama ca Hitler va pierde
si a ethittit sri-si
mind pielea Ia adapostrchimband politica fetid de evrei.

In felul acesta s-a ajuns Ia situatia ca, in timp ce se glorifica
international un sat danez GILLELESE ai carui pescari au
trecut cu barcile in Suedia pe evreii danezi ce LIMlitU sa fie
predati spre exterminare in octombrie 1943 (gestul lor,
incontestabil nobil, da insa o idee despre ,tunkirul celor salvati),

si in timp ce se sanctifica faptele diplomatului suedez Raoul
Wallenberg, cu merite incontestabile in aceeasi opera de salvare
a evreilor, de data asta din Ungaria (numarul celor salvati fiind
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insa infirn fats de cel at victimelor), se ingroapd in tdcere fapta
Romaniei! Care fapta totu§i exists, indiferent ce regim politic se
afla la Bucuresti. Sau, §i mai bine spur, cu atilt mai demnd de
apreciat cu cat ftim ce regim politic se afla la Bucuresti!
La fel cum, in 1946, la Conferinta de Pace de la Paris ni s-a
ignorat contributia la scurtarea celui de-al doilea razboi mondial
ters de pe rabojul istoriei jertfele date pentru
§i ni s-au

infrangerea nazismului, refuzandu-ni-se recunoa§terea
COBELIGERANTE1, acum, iata, "Muzeul Holocaustului" de la
Washington, inaugurat chiar de pre§edintele Clinton, nu retine
pentru memoria vizitatorilor, in legatura cu Romania, decat cele

19.000 de victime ale represaliilor ordonate la Odessa de
generalul Antonescu dupa aruncarea in aer a Comandamentului

annatei romane, flea a gasi insa macar un colti§or unde sa
inscrie §i faptul ca macar imprejurdrile specifice Ronuiniei
anilor 1940-1944 (daca nu se is in consideratie §i structura
sufleteasca .i morals a poporului roman!) au dus la
supravietuirea celei mai numeroase populatii evreieqti din
Wile asupra carora s-a extins dominatia directs, sau sfera
de influents hitlerista.
i

totu§i, cifrele nu pot fi }terse cu buretele de pe tabla

istoriei, chiar dacil nu sunt trecute pe panourile muzeale. Recent

(nr. 6 din 9-15 februarie 1994) revista 22 publica un interviu

acordat domnului Andrei Cornea de catre domnul RADU
IOANID, Directorul Registrului National at supravietuitorilor Holocaustului in "Muzeul Holocaustului," adica
persoana astazi cea mai bine plasata sere a putea cunoaqte
cu precizie qi a cantari cu maxima obiectivitate cifrele §i
faptele.
Citam din acest exceptional de important interviu:
"Autoritiirile rondine au Inceput procesul de distrugere a
evreilor din Basarabia, Bucovina de Nord .yi Transnistria
devreme ,yi 1-au Incetat devrerne. Un pragmatism care venea in

contradictie cu interesele germane a prevalat in cazul
www.dacoromanica.ro
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Romaniei in anii 1942-1943. In Ungaria a 'Myths fanatisnutl
fdrd acoperire politic& departarea masivd a populatiei evreiesti
a inceput tarziu, in 1944, cand era evident ca Germania va
pierde rdzbaiul. [...]. Aproximativ 600.000 de evrei trdiau in
sudul Transilvaniei, Muntenia, sudul Moldovei, Basarabia ci
Bucovina. Din acesti 600.000, jumdtate trdiau in Basarabia si
Bucovina de Nord, care au fast ocupate de Uniunea Sovieticd
intre iulie 1940 si iunie 1941. Inca inaintea inceperii

operatiunilor militare impotriva Uniunii Sovietice au avut
loc in Romania cateva pogromuri ale caror autori au fost la
Dorohoi (1 iulie 1940 50 victime) §i Galati (30 iunie 1940
400 victime) subunitati ale armatei romfine, iar la Bucuresti
(24 ianuarie 1941

120 victime) membri ai Geirzii de Fier.

in Vechiul Regat, evreii au fost trimiqi in detaqamente
exterioare de muncii, au fost privati de orice drepturi civice,
au fost jefuiti Si deseori maltratati, deportati dintr-o zona in
alta, dar nu sistematic exterminate. Exceptiile sunt cele
8.000-12.000 de victime ale pogromului de la Iasi, cei 7.000
de evrei dorohoieni care au pierit in deportare in
Transnistria (12.000 de evrei din Dorohoi au fost deportati)
,si

cel

putin 587 de evrei de asemenea deportati

in

Transnistria pentru intentia de a emigra in 1940 in URSS,
care au fost executati in deportare de germani.
0 soartd diferitd au avut evreii din Basarabia si Bucovina de

Nord. Rapoartele militare germane, ale Oficiului de Studii
Strategice al S.U.A., precum si documente romanesti din
perioada rd:boiului duc la canchcia ca din cei 300.000 de

evrei din Basarabia §i Bucovina de Nord, aproximativ
100.000 au fost deportati de autoritatile sovietice in Siberia
sau au fost incorporati in Armata Roqie sau s-au retras cu

autoritatile sovietice.
Deci, imediat dupal ce trupele romanesti in aliantii cu cele

germane au intrat in Basarabia ,si Bucovina de Nord, dupa
22 iunie 1941, au gasit acolo aproximativ 200.000 de evrei.
Ordinal generalului C.Z. Vasiliu, inspectorul general al
Jandarmeriei, de curdtire a terenului, prevedea exterminarea

www.dacoromanica.ro

10

DAN ZAMFIRESCU

evreilor din teritoriul rural si internarea in ghetaiiii a celar din

teritoriul urban. In consecinta, :eci de mii de evrei all fast
e.vecutati de jandarmi romani sau de trope romone si germane
in primele luni ale rdthaiului. Supravieutitarii au fast internati
in lagdre de tranzit (dintre care cele mai marl au fast Secureni,
Edinet, Vertujeni, Mairculeqti) si ghetouri (cele mai marl au

fast Cernduti psi Chisindu), de unde au fost deportati in
totalitate in toamna anului 1941 in Transnistria. Exceptia au
fdcut-o aproximativ 20.000 de evrei din ghetoul de la Cernduti,

din care 4.000 vat- fi deportati in Transnistria in vara anului
1942.

Raul Hilberg estimeazd cd inainte Still in cusul acestor
deportdri aproxiativ 45.000 de evrei au fast executati salt an
murit in lagdrele de transit inainte de deportare. Numai in
Basarabia, conform :anti raport oficial al procuraturii militare
a administratiei Antonescu din decebrie 1941, din 75.000
80.000 de evrei internati, 25.000 au murit impuqcati salt ode
moarte bunalo inainte de deportare.
Asa cum spittle(' Alexander Dallin inn- -un studiu al lui Rand
Corporation, Transnistria a fast in timpul guvernth-ii Antanescu

agroapa de gunoi ernicd a Romanieiv. Conform documentelor

Jandarmeriei romane, au fost deportati in Transnistria grin
cinci puncte de trecere un numar minim de 126.000 de evrei
romani, din care 118.000 in toamna amului 1941, qi restul in

1942. Dintre aceqti deportati se mai aflau in viata la

1

septembrie 1943 tot conform Jandarmeriei romane, 51.000
de evrei romani. Deci cel putin 75.000 de evrei rnntrxni an
pierit fn Transnistria de fame, frig, tifos, executati de
jandarmi ronidni salt predati germanilor pentru a fi executati.
0 alto categoric de victie ale adinistratiei Antonescu in
Transnistria au constituit-o'evreii ucraineni. Cel putin 22.000
de evrei ucraineni (docuente ale Abwehr-ului mentioneazd
40.000) an fast executati Ia Odesa ca represalii lct aruncarea in
aer a comandamentului roman la 22 octombrie 1941. Autorii
executiei an fast jandarmi romani, often si soldati ai
www.dacoromanica.ro
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batalionului 10 mitraliere din regimentul 23 infanterie sub
ordinele colonelultii Mihail Coca Niculescu, pretorul diviziei a
10-a, si a colonehilui Nicolae Deleanu.
Un numdr de 30.000 de supravietuitori evrei de la Odesa au

fast la Inceputul lui 1942 deportati de autorikitile rorneine la
Berezovka. De asemenea, din ordinal prefectului jude(ului
Golta, Modest Isopescit, jandarini romani fi politisti ucraineni
sub comanda romtineascii ati executat, in decembrie 1941
ianuarie 1942, 70.000 de evrei la Bogdanovka, Dumanovka si
Akniicetka.

Tot in Transnistria au fest exectiti

de catre politisti

ucraineni de origine etnicd gennand Inrolati In SS tin numdr
de cel putin 30.000 de evrei, in majoritate ucraineni, in zona
Berezovka.

Mii de evrei romani au fiat predati de cdtre autoriteitile
romeine trupelor germane peste Bug, care i-au executat.[...j.
Autoriteitile romene au permis Germaniei naziste sd deporteze
in lagdrele de exterminare din Polonia cel putin. 4.600 de evrei
romani din Franta, Germania si Austria". (Toate sublinierile
imi apartin D.Z.)
Acestea sunt cifrele, dupa parerea domnului Ioanid cele mai
midi luate in considerare, deoarece "Personal zice domnia sa
cred cd este prudent, pima la proba contrarie, sd utilizcirn ifrele
cele mai midi ".

Luandu-le i not ca bath' de calcul, ajungem [a urmatoarele
rezultate: Daca scadem din cei circa 600.000 de evrei considerati

a fi locuit in sudul Transilvaniei (deci rara a pune la socoteala
pe cei din Ardealul cedat in urma Dictatului de la Viena, dintre
care vor pieri circa 140.000 de insi)2, in Muntenia, in sudul
Moldovei, in Basarabia si Bucovina de nord inaintea anexiunilor
sovietice din 1940, pe cei 100.000 deportati sau incorporati de
Armata Rosie, ramane o jumatate de milion de evrei.
Dintre acestia 200.000 traiau pe teritoriul in care s-au operat

deportdrile in Transnistria, iar alti 300.000 in ceea ce se
www.dacoromanica.ro
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nuinete §i in interviu "Vechiul Regat", adica Romania dinainte
de 191$, unde nu se inregistreaza deportari, cu exceptia celor
12.000'de evrei dorohoieni, dintre care nu s-au mai intors 7.000.
Totalul victimelor din Vechiul Regat ar fi deci, dace scadem
din 300.000 pe cele 12.000 ale pogromului de la la§i (aici luain
cifra maxima) i pe cei 7.000 dorohoieni pieriti in Transnistria +
120 victime ale rebeliunii legionare in ianuarie 1941 + 587 evrei
cu un statut destul de clar de agenti sovietici = 19.707.
Numarul de evrei din Bucovina de nord §i Basarabia care au
fost deportati din masa de 200.000 este, dupa insa§i statistica
Jandanneriei romItne, deci indiscutabil, de 126.000. Dintre ei au
pierit cel putin 75.000, la care se adauga 25.000 pieriti inainte
de deportare. Deci, in total circa 100.900. Aceasta inseamna ca

jumatate din intreaga comunitate evreiasca reintrata sub
jurisdictia statului roman in 1941 a fost exterminate. Este o
cifra, dar mai ales este §i o proportie considerabila, zguduitoare,

care exclude orice tentative de a diminua, justifica sau ignora
aceasta paging neagra din politica mare§alului Antonescu. Ea nu
indreptate§te insa punerea in contul guvemarii antonesciene §i a
annatei romane moartea a 400.000 de "evrei din Romania".

Mai ramaninsa doua categorii de victime:
a) cei 400 de evrei uci§i la Galati in ziva de 30 iunie 1940
50 la Dorohoi, in ziva de 1 iulie, precum §i

*i

b) victimele a ceea ce se considers a fi crime de rd:boi,
infaptuite §i justificate adica prin "ratiuni de razboi" §i
incriminate totdeauna mimai inninsilnr. "Groapa de la Katin" si
lichidarea intregii ofiterimi poloneze de catre Stalin, ca §i
genocidul de la HircOma §i Nagasaki, nu au fost calificate ca
atare, fiind "partea invingatorilor" din ororile celui de-al doilea
razboi mondial! lar cei 100.000 de evrei deportati de Stalin din
teritoriul romanesc, dupa anexaiea lui, fie spre "siberizare", fie

spre inrolare in Annata Ro§ie, nu-i vor fi repro§ati niciodata
marelui stat invingator de la rasarit! De milintmele de prizonieri
de toate natiile deportati i lichidati in Siberia, de care acela§i,

www.dacoromanica.ro
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contra tuturor legilor intemationale, cine va sine vreodata
seams?
Antonescu insu§i, la proces, a recunoscut ca masacrarea celor

19.000 (cifra retinuta de "Muzeul Holocaustului") sau 22.000
dupa alte surse de evrei ucraineni la Odessa reprezinta o
asemenea oroare, inerenta dementei belicoase. Si tocmai de
aceea este cu totul remarcabilkatitudinea actualului "Director at
Registrului" de la Washington, care a tinut sä accentueze faptul
ca "Chia,- Transnistria, cu Coate ororile ei, a avut un procent de
supravietuitori mull mai ridicat dealt zonele din Ucraina aflate
sub control german", ceea ce insemna ca papa §i pe aceste
teritorii ale ororii 1i mortii ceva din ceea ce actiona in tail pentru
salvarea evreilor a putut sa-§i trimita reflexul.
"$i tottO cum se explica ca o parte importanta a evreilor

romani a supravietuit?" intreba domnul Andrei Cornea,
pentru a primi urmatorul raspuns: "Acosta este reversul medaliei
privind Holocaustul din Romania. Dino- -un complex de motive

de naturd interns si externd, in toamna anului 1942 Ion

Antonescu a decis sd amane deporkirile evreilor din Vechiul

Regat spre lagdrele de exterminare de la Belzek. Aceste
proiectate deportdri n-au mai avut loc. Mai mull, in 1943 si
1944 anumite categorii de evrei (mfanii, evreii din Dorohoi, cei

deportati pentru sustragerea de la munca fortatd) au fost
repatriate din Transnistria si s-a inlesnit emigrarea evreilor
spre Palestina. Aceste mdsuri au permis supravietuirea a
aproximativ jumatate din numarul evreilor romani. Pentru o
taro ca Romania, a treia in Europa ca mdrime a populatiei
evreiesti, o taro aflatd in orbita Germaniei naziste, un procent
de supravietuire de 50% este foarte mull. Chiar Transnistria,
cu Mate ororile ei, a avut un procent de supravieluire mult mai
ridicata decat zonele din Ucraina ciliate sub control german."
lata cuvinte pe care le-am dori citite nu doar in revista 22, in
romanete, ci pe o placuta din " Muzeul Holocaustului", in care
lucreaza acum, pe un loc anat de important, unul dintre fiii acelor
evrei romani salvaci de "solutia finals'!
.
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Am reprodus aceste lungi pasaje din interviul domnului Radu
loanid realizat de domnul Andrei Cornea deoarece ele ni se par a

constitui cel mai potrivit fundal pe care cititorul poate sa
proie&eze, acum, infonnatiile $i datele furnizate de memoriile
lui Radu Lecca.
In cele aproape trei sute de pagini care urmeaza, vom gasi
tocmai RASPUNSUL la Intrebarea ramasa de fapt fara raspuns.
Aici ni- se dezValuie tocmai "complextd de motive de nature."
interns si externs care a reusit sa salveze pe evreii din Romania
de soarta celor din Bucovina de nord, Basarabia, Transnistria,
din tante unde Hitler
putut pune in aplicare proiectul sau de
lichidare a poporului evreu.
Dar mai Inainte de a analiza acest raspuns va trebui sa ne
Intoarcern la doul realitAti care au scapat din vedere discutiilor
din ultima vreme. Ele arunca insa o lumina revelatoare asupra
Intregii probleme aflate in dezbatere.
Prima. Ceea ce s-a numit si ramane de discutat cu cilia
indreptatire "pogromurile" de la Dorohoi si Galati, PRIMELE

DE ACEST FEL INREGISTRATE VREODATA IN
ROMANIA, nu se trim/renal, cronologic, nici in regimul
legionaro-antonesciart ,vi nici in perioada cat Romania s-a afar
in rtizboi cu Uniunea Sovieticd. Ambele apartin DOMNIEI LU1
CAROL AL II-LEA i sunt consecinta directs a unor situatii

ce nu pot ti puse la indoiala: manifestarile ostile fatal de
armata romans ale unor grupuri MINORITARE evreieqti,
grupuri ce nu se puteau identifica firqte nici pe departe cu
masa populatiei, dar aceasta din urmal a trebuit sal suporte,
in anul urmator, dezlantuirea unor sentimente de razbunare
si ura manifestate prima oars la Galati qi Dorohoi.3
A dom. Legislatia i masurile administrative antisemite din
Romania nu sunt inaugurate de Antonescu si nu Incep cu anul
1940, ci sub guvemul Goga-Cuza, instrument docil al lui Carol
al 11-lea, la sfarsitul anului 1937 si Inceputul lui 1938k.

www.dacoromanica.ro
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Aceste cloua realitati ne obligil sa privim in fatil o a treia,
mutt inai complexii, care se constituie, de fapt, in premiza
majors a celor petrecute in anii persecuthlor antievreiesti,
persecutii ce merg de la dispozitiile prohibitive ale guvemului
Goga-Cuza, din timpul domniei lui Carol at 11-lea, la deportarile
si uciderile din timpul guvemarii legionare si antonesciene.
Este vorba de tensiunea, deja secularci, existents intre
populatia evreiasca din Romania si populatia majoritara, mai
exact, intre cele cloud prituri avute si condikyitoare ale etniilor
respective5, tensiune exacerbate de cei zece ani de domnie ai
regelui Carol 11, si nu in ultimul rand de nefasta lui legatura
adulterina cu evreica Elena Lupescu6.
Aceasta tensiune a ajuns la punctul de explozie in conditiile

tragediei nationale din vara lui 1940 si primele rabufniri aunt
tragicele evenimente de la Galati si Dorohoi. Dar tars doua
decenii de neinfranata propaganda antisemita, de sistematica
deversare in sutletul colectivitatii nationale a ideologiei de
extrema dreapta; _gird aparitia acelei sinistre disponibiliteiti la
ideea rd evreii constituie o categorie aparte de oameni, care pot
fi exterminati fcirei vreo frond sau sanctiune morald, ca sclavii in
antichitate, sari pieile rosii, sau negrii de pe plantatiile
aniericane (idee care-si atinge apogeul ororii in nazism) nu se

pot explica efectele produse in mentalitatea si comportamentul
celor ce au procedat cum au procedat.
Usi nta cu care s-a putut trimite la moarte si s-a putut ucide
atunci mai intai :eci si sure de oameni, apoi zeci de niii, care
adunate la un loc dau peste suta de mii,§i chiar mai molt, si asta

sub imperiul urii de rasa teoretizatil si canalizata ideologic
intr-o educatie prelinsa pang in straturile adanci ale societatii,
marturiseste despre niste oribile nriutatii in sutletele unor insi nu

multi, dar destui spre a putea face posibila oroarea care
apartineau totusi unui popor omenos tii cretin de cloud milenii.
Marturiseste efectul dezastruos al presiunii ideologiilor

extremiste din veacul nostru asupra unei parti din neamul
romanesc.
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In definitiv, pogromurile de la Dorohoi si Galati nu sunt
dec.& prirnele semne premonitorii ale unei cumplite degraddri a

celulei morale romilnesti sub presiunea si infectia acestor
ideologii. Din aceeasi degenerare morald va iesi, door dupd
cateva luni, "pogromul" de la. filava, uciderea lui lorga si
Madgearu, masacrarea romanilor si evreilor deopotrivd, in
ianuarie 194/, si dispoliride ucigase ale Maresalului, in urina

aruncdrii in aer a clddirii Comandamentului Roman din
Odessa7.

Din aceeasi degradare, dar de data aceasta sub imperial
extremismului bolcevic si al urii de etas& vor iesi ororile anilor
' 48-' 64, cu milioanele de intemnitati si sutele de mil de ueisi
in temnitele comuniste.

0 data mai mult s-a dovedit ca impingerea deliberate a fiintei

umane pe panta degradarii nu se opreste in marjele dorite de
manipulatorii ei, si ca efectele sunt imprevizibile!

Este cu atilt mai salutar pentru noi, astral, si cu atilt mai
tonifiant pentru resursele noastre de regenerare si renastere, sa
stim ca, in fata acestei alunecari in barbarie a unei minoritdti
vinovate de ororile stiute, a existat in corpul national o zone
infinit mai intinsa, peste care nu s-a putut propaga cangrena, si
din cuprinsul careia s-a putut organiza, nu neaparat in forme
solemne, de eroism teatral, ci, uneori chiar in formele unui
"caragialism" autohton cu abisale semnificatii si infinite

valente8, alternativa la oroare si crime, replica omeniei
romfinesti la neomenia veacului. Despre aceasta zone, despre
aceasta alternativa, despre aceasta replica dau seama si
persoana, actiunea si mernoriile lui Radu Lecca, fora a fi insa
unicele in peisajul vrernii.

Radu Lecca este insa martorul cel mai indreptatit sa stie si

sa ne spuna in ce a constat acel "miracol romanescv at
sabotarii "solutiei finale" hitleriste.
Fara a absolutiza spusele lui si fora a ignora coeficientul de
subiectivism si pledoarie pro dorm, fora a uita (cum uita el!) pe

www.dacoromanica.ro

0 MEMORIALISTICA DE INTERES MONDIAL

17

ceilalti marl protagonisti ai aceluiasi miracol, in frunte cu insasi
regina-mama Elena si cu Mitropolitul Nicolae Klan at
Ardealului, Para a uita o intreaga categorie de oameni de omenie

de pe trepte sociale mai inodeste, dar nu mai putin eficiente
(simbolizata de profesorul Raoul Sorban), credem totusi ca
paginile de Mei stint, pond in prezent, cea mai vastd si mai
convingeitoare meirturie a unui adevdr pe care nici un om cu
elementard cinste in suflet nu-I va mai putea pone la indoiald la
sfarsitul lecturii: a existat, in istoria secolului nostru crancen,

un capitol ce face cinste speciei umane, unui pdmant si unui

popor. Un capitol care se cheamd salvarea evreilor din
Romania si in Romania si a celor veniti din alte pdrti (inclusiv

din teritoriul transilvdnean cedat Ungariei) sd se salveze in
Romania. Cu un bilant pe care nici a and taro nu-1 mai poate
prezenta unui tribunal moral at veacului.
Meritul cel mai izbitor at marturiei lui Radu Lecca este de a
veni de la un om care nu se imbata cu vorbe, nu are inclinatii
pentru teatru sau epopee si cu atat mai putin pentru vreo mistica
de orice fel. Lecca este un realist, chiar un cinic, un aventurier
de vocatie, unic in felul sau in peisajul politic interbelic. Dar nu
un aventurier romantic, ci un personaj deplin at secolului nostru,
cunoscator perfect at tvturor mecanismelor lui, incepand cu cele
economice si sfaniind cu cele ale serviciilor secrete. Toemai de

aceea memoriile reusesc sa face din autorul for un personaj
captivant, ceea ce este o dovada certii si a talentului cu care au
fost scrise. In aceasta oglinda lucrurile se vad mult mai putin

aureolate de vocatii umanitare sau mistice, dar se vad cu
claritate. Si este esentialul!
Din locul uncle it poarta nu numai valurile destinului, ci si o

situatie personals pe care si-a creat-o staruitor si deliberat, pe
linia unor convingeri politice marcate de aversiune echidistanta
atat fats de politicianismul vremii sale cat si de altemativa lui
legionara, Radu Lecca ajunge a intruchipa. la dimensiuni
istorice, un fenomen, o ipostazil a mentalitatii si sufletului
romanesc din epoca respective, o foarte numeroasa categorie de
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oarneni: acea categorie care pur si simplu refuza apocalipsa si-o
infrunta, dar nu cu puteri miraculoase, ci cu "obiceiurile

parnantului" si cu experienta a zeci de generatii deprinse sa
"pozitiveze negativitatea".

Radu Lecca nu este un oarecare surub in angrenajul
guverncirii antonescieneyi cu atat mai putin un simplu "spion
german" si am al Berlinului pus in fruntea Centralei Evreilor,
cum a fost socotit de unii9 El este omul unei aventuri proprii,
este cel ce face ca aceaski masincirie sa functioneze rovers. Este
un "om de omenie", un "Mitica Popescu" capabil sa puny in

functie toate motoarele inteligentei valaho-bizantine,

si sa

foloseasca cele mai traditionale si "balcanice" parghii de actiune,

pentru a face bine. Centrala Evreilor ii ofera mijlocul ideal cu
care se poate face orice, chiar si sub rigidul si austerul maresal:
banul! Si clack privity din aceasta perspectiva, salvarea evreilor
din Romania este mai aproape de Caragiale decat de "vocatia

cresting a neamului", ea nu este mai putin reall De altfel,
detinem unele informatii de ultinia (nil care sustin ca si mutt
laudatul diplomat suedez Wallemberg facuse din " salvarea de
evrei" o rentabila afacere personals, eliberand pasapoartele
contra unei frumoase plati.
Spectacolul descris de Radu Lecca ramane desigur departe de
marea tragedie, inscenata cu scopuri foarte limpezi (cu exceptia

tragediilor reale, acelea pe care le-am analizat). Dar vocatia
demitizarii nu functioneaza la Lecca doar in directia doctorului
Filderrnan, Seful Comunitatii Evreiesti, ci si fate de regele

Ferdinand, de Iuliu Maniu, de Octavian Goga si de cei doi
Antonesti. Cu acelasi ochi priveste Lecca toata panorama
politica a vremii sale, menu. -iile IS'astrand, pentru posteritate,
"masca mortuary" a unei clase politice pierite putin dupe data la
care se opresc ele in volumul de fate.

Un lucru devine imposibil de negat dupe lectura acestor
memorii: schimbarea politicii antonesciene fats de evrei nu are
nimic de a face cu catastrofa de la Stalingrad si cu perspectiva
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pierderii rdzbohdui. Aceasta schimbare incepe Inca din primele
luni ale lui 1942, asadar cu aproape un an inainte de Stalingrad,

cand Germania nazista mai era considerate de acolitii sai
favorite in sangeroasa competitie. Ea se datoreaza faptului banal
Ca un orn dispus sa serveasca sincer comunitatea evreiasca, dar
in slujba intereselor naponale roninesti, un om cu o aversiune

organics fats de legionari si de extremismul antisemit, preia
conducerea a ceea ce trebuia sa fie o organizatie de control si
extorcare si in perspective de lichidare a evreilor, o
organizatie de inspiratie nazista, transformand-o Intr -un cadru
legal (si va antrena in "aventura" sa pang si pe Manfred von
Killinger) de... sabotare a "solutiei finale".
Acest om va avea de dus la capat, in 1944, o sarcina teribil de

grea: de a smulge lui Himmler, dupe aprobarea data de Mai
Antonescu pentru deportarea evreilor din sudul Transilvaniei si din

Banat, un ragaz de Inca 6 luni panii la punerea ei in practice.
Tennen acceptat de acesta din unna. Intre timp va veni 23 august
1944!

De altfel, in ce priveste pe maresalul Antonescu si secundul
sau omonim, nu gasim in memoriile lui Lecca nici un argument

pentru o statuie la Tel Aviv. Dar faptul ca, totusi, in umbra
celor doi Antonesti s-a putut realiza aceasta performanta
unica in Europa, impune o mai rationale cumpanire a
cuvintelor si calificativelor la adresa Maresalului
coechipierului sau.

si

a

Desi ocupa locul central, si ca spatiu acordat si ca pondere a
interesului, tribulatiile evreimii din Romania in anii 1942-1944
cand Radu Lecca a fost implicat in ele nu epuizeaza nici
materia meinoriilor si nici interesul cititorului roman pentru ele.
Istoricul si marele public cititor deopotriva vor gasi in aceste
memorii o surnedenie de alte informatii, extrem de interesante si

pitoresti. Vor gasi, mai ales, un tablou al politicianismului
interbelic ce face mai lesne explicabil

pentru generatiile ce nu
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cuioscut pe acela spectacolul politic de azi. Din
nefericire, exists un "eternel retour" at metehnelor autohtone si
1-au

faptul acesta, dna nu ne poate consola, macar ne explica
radacinile multor realitati ce ne inconjoara.
Fara indoiala, daca memoriile lui Radu Lecca sunt destinate
unei circulatii care va depasi hotarele tarii (traducerea for

imediata intr-o limbs de mare raspandire find mai mutt deck
necesara), si aceasta pentru segmentul de istorie a unei etnii
ajunse la pondere mondialti in zilele noastre, ele vor pastra insa,
pentru noi, mai ales interesul documentar §i literar conferit de
intreaga epocd inregistrata. Cu un talent ce inscrie numele sail in
galeria memorialistilor romani de neocolit.
Galeria a fost deschisti de Minn: Costin, caruia o

condamnare la moarte i-a smuts prematur pana din mina. 0
scoatere, in ultima clips, de sub coasa mortii, i-a ingaduit,
dimpotriva, lui Radu Lecca sa ne dea aceasta marturie capitals
despre un timp asezat in "zodia Satanei" (cum 1-a numit cineva
foarte calificat sa o §tie regele Carol at 11-lea!), in care romanii

au reusit totusi sa-si inscrie numele in istorie nu doar prin
imensele suferinte ce le-a fost dat sa indure, ci si prin ingtiduinta
Cerului de a scuti, macar in parte, pe altii, de moarte gi suferinta.
Sunt putine condeie in literatura romans care sa fi atins atata
maiestrie i modernitate in consemnarea faptelor, in descrierea si
judecared oamenilor, in schitarea profilului moral at unei epoci.

0 epoca intreaga din istoria nationals reinvie o data cu istoria
vietii unui om al acelei epoci. 0 epoca acoperita de cataclismul
ce a urniat, i exhumatil acum, precum Pompeiul din lavele
Vezuviului, de memoria

si

talentul lui Radu Lecca.

Nu ne indoirn ca publicarea acestei carti poate starni

si

furtuna. Dar nu mai dupa furtuna atmosfera imbacsita devine mai
limpede i aerul mai curat!

martie 1994

Dan Zamfirescu
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NOTE
Eminenta Sa dr. Moses Rosen, in interviul acordat revistei
1
"Expres Maga lin" nr. 42, din 27 octombrie 3 noiembrie 1993 sub
titlul Alti actori, aceeafi piesd (interviu reprodus de "Revista Cultului
Mozaic", nr. 769 din noiembrie 1993), dä cifra de 420.000 ("Toate

acestea au f5cut ca dup5 cel de-al doilea fazboi mondial sä se
comunice drept cifra a evreilor din Romania 420.000").

In articolul Simbriusii calomniei publicat de revista "Cuvilintul
Romanesc" din Canada, de orientare legionara, (nr. 213 din febtuarie
1994) domnul Vasile Vranceanu da o cifra foarte apropiat5 pentru

aceeasi categorie, a evreilor supravieruitori: 430.000. Pe baza ei
incearc5 o reconstituire statistics avalid drept scop sa demonstreze ca
nu au "displirut" intre 1941-1945 decal... 3.042 evrei din Romania!
Reproducem din aces! articol calculele statistice:

Evrei aflati in Cara in Septembrie 1939: 776.244
Evrei r5masi in teritoriile cedate in 1940: 465.121
Evrei ramasi in Romania in 1940: 311.123
Emigr5ri in -1940: 10.700

Evrei aflati in Romania la sfar§itul lui 1940 = 300.423
Evrei constatati prin Recensamantul din Aprilie 1941: 315.509
Luiind ca baza de calcul aceasta ultirna cifra, oficial constatata, prin
recens5mant, pentru populatia evreiasca din Romania dup5 pierderea
teritoriilor in 1940 si inainte de declan.area r5zboiului cu U.R.S.S., dl.
Vranceanu i.i continua calculele precum umeaz5:

Emigriiri 1941-1945 = 20.000. Prin unnare se scad din cifra
recensamantului .i ramcm 295.509.
La aceasta cifra se adaugA:
Evrei retrocedati din Transilvania
Evrei recuperati din Dobrogea

137.121
412
137.533

La care adaugand 295.509 °Nine totalul de 433.042.
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Cum la rubrica "Evrei existenti in Romania in 1945" apare cifra de
430.000, inseamn5 ca nu lipsesc cleat 3.042!

Din [Acme, pentru nici una din aceste cifre, exceptfind pe cele ale
recens5mantului din 1941, nu se indica sursa! Ce soot, apoi, "Evreii
retrocedati din Transilvania''? Simpla diferent5 de 15.509 dintre
rezultatele calculului domnului Vranceanu si datele recenscimantului
din 1941 ridic5 un prim seam de intrebare asupra valabilit5tii acestei
contabilitriti, grin care se incearca negarea unei realitati consemnate,

din nefericire (cum vom vedea), de documente ronulnesti foarte
oficiale si emanand de la institutii care nu se puteau juca cu cifrele.
M5rturia lui Radu D. Lecca, din cartea de fats, li se adaug5.

2 Potrivit datelor recens5mantului din 1930, pe teritoriul Romaniei

de dup5 1918 traiau 18.053.000 locuitori, dintre care 3.632.000 in
mediul urban si 14.421.000 in mediul rural. Romanii reprezentau
71,9%, iar resit!' de 28,1% se separtiza astfel: 7,9% unguri, 4,1%

gerinani, 4,00% evrei, 3,2% ruteni, ucraineni, 2,3% rusi, 2%
bulgari, 1,5% tigani. Sub 1% sfirbi, croati, sloveni, cehi, slovaci,
poloni, greci, albanezi, armeni, turci, eatari, gagauzi, si "alte neamuri".

Evreii erau a treia mare minoritide, aproape In egalitate cu

germanii, deli acestia din umta fuseser5 colonizati ma.siv cu aproape
un mileniu in urm5, iar evreii deveniserti o populatie numeroas5 pc

pilmantul romfinesc doar din secolul al XIX-lea. (vezi Verax, La
Rournanie et les Juifs, Bucarest, 1903 si N. Iorga, Istoria evreilor in
lerile noastre, Comunicare la Academia Roman5 in sedinta din 13
septembrie 1912, Bucuresti, 1913).
Evreii reprezentau in 1930, 13,6% din intreaga populatie urhand §i

1% din cea rura15. "Cea mai mare proportie de evrei o g5sint in
Bucovina (10,8%) dup5 care unneaz5 Basarabia cu 7% Moldova 6,5%,
Crisana-Maramures 6,4%, Banat 1,2%, Dobrogea 0,5%, iar cea mai
mica proportie o gilsim in Oltenia: 0,2%" (Dr. Sabin Manuila si D.C.
Georgescu, Poptda(in Romeiniei, Editura Institutului Central de
Statistic5, Bucuresti, 1938). Aceiasi autori constatil c5 "Din punct de
vedere numeric evreii repre:intd o proportie consiclerabild in
populatia urband din Crisana-Mammures, Moldova, Basarabia si mai

ales in Bucovina, uncle aproape 30% din populatia urband este
cornpusci din evrei" (p. 58).

In mod curios, cartea citat5 nu indica' ins5 mandrill de locuitori p
etnii. El era in 1930, pentru evrei, de 728.115 persoane, repartizal
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asifel: 204.858 in Basarabia, 158.421 in Moldova, 92.492 in Bucovina,
88.825 in Crisana-Maramures, 86.545 in Muntenia, 78.626 in
Transilvania propriu-zisa, 11.248 in Banat, 3.795 in Dobrogea, 3.305
in Oltenia. (Dupa un raport, inedit, asupra situatiei minoritatilbr, raport
intocmit in 1939 pe baza datelor recensaramtului din 1930).
Din 1930 Orli in ajunul razboiului, populatia evreiasca a crescut, si

prin entigrarile produse de persecutiile naziste, apoi prin refugiatii
polonezi, la 776.244 cifra oficiala si aproape 850.000, difra reala
indeobste citata de Eminenta Sa dr. Moses Rosen.
In Intreg Ardealul erau in 1930 178.000 de evrei. Numartil lor a

crescut ulterior, dar nu intr-allit incat, dupa exterminarea a circa
140.000 de cave nazistii unguri si germani, sii mai ramana 137.000
spre a ne fi... "retrocedati", cLan sustine domnul Vranceanu (vezi nota
anterioara).

De observat ca cel mai mare numar de evrei pe judete era
inregistrat, in 1930, in Maranuires: 33.828 (20,9%) din totalul
populatiei. Unnau Cernauti cu 51.247 (16,7%), Iasi cu 40.199
(14,6%), Lapusna cu 50.013. In judetul Satu Mare erau 23.967, iar in
judetul Cluj 17.163. Din aceste judete, intrate ca si Maramuresul in
componenta teritoriului rapit prin Dictatul de la Viena, s-au .recrutat
majoritatea celor 140.000 de victime ale fascistilor unguri.
Pentru numarul total at evreilor din Romania in ajunul razboittlui at

doilea mondial e de retinut si cifra data tie fratii Jerome si Jean
Maraud in cartea for despre Codreanu si fenomenul legionar, L'envoye

de l'archange, Paris, Plon, 1939, p. 194, unde gasim 763.340, cifra
pentru care ne trimit la :1Une statistique route recente publiee par
L'Institut Demografique de Bucarest".
Admitand ca daca se pun la socoteala si evreii nedeclarati ca atare
se ajunge la 850.000 de evrei, cifra indeobste admisa, reamintita recent

chiar de Dr. Moses Rosen, si ca dintre ei 140.000 an pierit in

Transilvania de nord cedata Ungariei, iar 100.000 au fost deportati sau
inrolati in armata sovietica in 1940, ca 120.000 reprezinta victimele
persecutiilor antonesciene si ale pogromurilor amintite, inseamnii
ca cifrele avansate de domnul Radu Ioanid concords perfect cu cele
din statisticile oficiale romanesti interbelice si cu cifra reala avansatil
de sursele citate. Si proportia celor salvati (50%) din Intregul acestei
comunitati de 850.000 de oameni, adica 420.000 430.000 este

exacta. Dar tinand seama de numarul victimelor sovietice si
ungareo-germane, acesti 50% inseammi mult mai mult dealt
greutatea for statistics!
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3 In numarul 774 din februarie 1994, al "Revistei Cultului
Mozaic", Eminenta Sa Dr. Moses Rosen publics textul interviului
acordat Radiodifujunii Runtime in legatur5 cu evenimentele. de la
Dorohoi si Galati si cu cauzele deportarilor din Basarabia. Aproape in
intregime el coincide cu declaratia televizata din 2 si 3 februarie care
se constituia in replica la emisiunea organizata in ziva de 24 ianuarie
1994 despre maresalul Antonescu. Emisiunea a fost considerate de

Eminenta Sa "apologeticd" si "antisemitd ". Apologetics nu a fost,

intrucat au participat doi dintre principalii adversari ai =model

Maresalului si ai reabilitarii lui: Eduard Mezincestu si Andrei Pippidi.
Domniile for au avut Iowa libertatea sa fonnuleze rezervele proprii fat5
de personalitatea si guvernarea maresalului Antonescu, si au facet -o.

Tar antisemita e grew de calificat o emisiune numai pentru c5 s-a
invocat, Inca o data, imprejufarile retragerii dramatice a annatei
roman in vara lui 1940.
Pentru a pemiite ins5 cititorilor cartii de fats o informare complete,

reproducem in continuare integral din "Revista Cultului Mozaic",
interviul Eminentei Sale, insotindu-I cu cateva remarci sugerate de
lectura lui:

"DRAGOS SEULEANU: Saptdniona trecutd, a avut loc
Templed Coral o conleriniti de presti. Atunci ati afirrnat

la
cei

inanifestdrile antisemite din ultima vreme runt mai deosehite dealt
cele precedente. In ce consto deosebirea, in ce consul gravitatea pe
care ati alirmat-o?
EMINENTA SA: intrebai-ea dvs. comports mai mult timp decal
mi-ati acordat. Dar am s5 flu scurt, prea scurt spre a putea cuprinde
intregul raspuns. Luni, 24 ianuarie a.c pe postul national de
televiziune s-a petrecut ceva ce nu s-a mai intamplat vreodafa. Este
vorba de niste dontni, ce-si zic istorici, care s-au asezat la o masa
rotunda si, sub haina istoriei, au justificat Holocaustul evreilor din
Romania, aratand c5 evreii, nu evreo-comunistii, nu iudeo-comunistii,
nu rusii, ci evreii ca atare au asasinat, repel, au asasinat. Dupe 53 de
ani, se atribuie aceasta fapt5 fratilor evrei din Bucovina si Basarabia,

pentni ca astfel s5 se justifice Holocaustul pe motiv ca evreii an
asasinat ofiteri si soldati romani. Eu stint tin om batnin si in rninte.
Niciodata in acesti 53 de ani nu s-a proferat aceasta acuzatie si nu s-au
adus alte acuzatii grave care ar fi fost, dup5 parerea lor, catiza
pogromului de Ia Dorohoi. Dup5 does zile de Ia retragerea armatei
romane din Basarabia, la iulie 1940, a avut loc pogromul de la
Dorohoi, despre care v5 voi spune imediat ceva, ca si despre alte
1
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m5celuri; dar se sustine ca evreii ar fi proferat insulte sau ar fi avut o
atitudine indecenta fat5 de armata romans. Singurul care a raspuns
atunci, spre a-§i justifica programul de orori, a fost mare§alul
Antonescu, care, intr-o scrisoare adresat5 lui Filderman, pre§edintele
de atunci al Federatiei Comunit5tilor Evreie§ti din Romania, care a fost
coleg de koala cu el §i it implora sa inceteze genocidal, dat flind cal

din cauza deportarilor din Bucovina si Basarabia au murit sate de
mii de evrei, it implora cu aceste cuvinte; "Moarte, moarte, moarte!
Aveti mil5 de ei!", Antonescu i-a faspuns: "Voi ati avut mils de
mamele noastre?"

In 53 de ani, nimeni n-a reuOt sfi arate nici un nume de evreu
care sal fi fost judecat de catre justitia romans sau de anal institutie
pentru aceste crime, n-a fost citat nici un nume de ofiter sau soldat
roman care sa fi fost smear zgairiat de vreun evreu. Nu vreau sa
jignesc nici Televiziunea, nici alts institutie romaneasc5. Am sä spun

numai o parte din aceea ce am de spits. Vreti sä §titi ce a fost la
Dorohoi dupil dotal zile de la retragerea armatei romane din Basarabia?

N-a fost atunci nici televiziune, nici radio; a fost numai tin zvon. La
Dorohoi, la 1 iulie 1940, .ce intampki un incident inure ctipitanul
roman Boras si un older sovietic. Acesta scoale pistolul, ca s5-I

impu§te pe ofiterul roman. Atunci Ii se interpune sergentul T.R.
Emil Bercovici, ca
salveze superiorul. Glontul giiiireste
trupurile ,ii al evreului si al romonului. A doua zi, au loc aouti
inmormantori: prima in cimitirul crest'in, pentru ccipitan, a doua la
cimitirul evreiesc. Vin Ia aceasta a doua inmormantare oameni din
Dorohoi, b5trani de 70-80 de ani, yin manse cu copii =-1 brace, ca

sal

conduca pe ultimul drum pe acest evreu erou al patriei. Apare §i o
companie militar5, dar, printr-o coincident5, toti cei zece osta§i trimi§i

stint evrei. Si in acest moment apare o alts companie care pone pe
ace$i osta§i evrei sit' se dezbrace, ii impuFal pe toti, maicelarqte o
parte dintre evreii care se anal acolo, in cimitir, §ase copii intre 1 §i
7 ani platesc cu viata; platesc cu viata si cativa ball-dill, nu pot spune
numarul, intre 70 §i 94 de ani. Aceasta a fost atunci, cand n-a fost
televiziune, n-a fost radio, ci doar tin simplu zvon care a mers din gura
in gull. inchiputi-va reactia fat5 de ceea ce s-a transrnis la televiziune,
dup5 53 de ani. Cele dou5 generatii de dup5 razboi au fost mintite 4i de
fasci§ti si de comuni§ti. Ele nu tin nimic despre Holocaust, nu §tiu

nimic despre sutele de mii de evrei uci§i Ia Iasi, in Transnistria, in
Basarabia, Ia Bucure§ti §i despre felul in care au fost uci§i. Ceea ce
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au afinnat acesti oameni care-si spun "de stiinta", "istorici",

a

reprezentat o directs incitare Ia pogrom.
DRAGOS SEULEANU: Eminentd, sunteti un on' care a trait
rulte evenimente. Care e diferenta Intre manifestdrile antisemite
prezente pi antisemitisnud sdlbatic din perioada premergdtoare celui

de-al doilea reithoi mondial?

EMINENTA SA: Nici o xenofoble, nici o manifestare de ura de
rasa nu-si poate gasi o justificare. Dar dacS vreti sa stiti ceva despre

asta, vä spun ca pentru un om de varsta mea, aeum 60 de ani,
antisemitisniul iii avea, daca pot sa profanez acest ctiVant, o anumita

logics. Erau "prea multi evrei", "prea bogati

evrei ", "jidanii la

Palestina"... Ei pine, de la 850.000 am ajuns sa fiat circa 14.000. "Prea
bogati evrei" intr-o !aril a mosierilor romani, fanarioti si de boate

natiile. Pana la unna n-a fost decal un singer mosier evreu. Nu mai
suntem bogati, nu mai avem.mosii, nu mai avem hanri. Suntem evrei
saraci, majoritatea ajutati de "Joint". "Jidanii la Palestina"? Nu mai e
Palestina, este Israel, nu mai suntem jidani, suntem evrei, care trains
demn in tam noastra. Cui piigubim not Cu ceva ca acesti cativa evrei au
decis sa ran ana aici Fi sa traiasca in pace cat le-a mai rams de trait?
DRAGOS SEULEANU: Eminentd, in ceea ce priveve cifrele pe
care le pre=entati, ele stint contestate ci de o pane .7i de cealaltd parte.
Credeti ed cifrele stint importance in aceastd dispute"- sau o amanita
atitudine?

EMINENTA SA: E o disputa sinistra aceea a disputarii cifrelor. Nu

cifrele stint importance, ci ceea ce s-a intamplat. Nici n-ar trehui
amintite. Mortii nu pot'invia. N-am acuzat niciodata poporul roman .i
nici nu ne trece prin cap sa actizam poporul pentru aceasta. Daca am
face-o, aceasta ar insemna culpabilizarea poporului roman. Domnii
"istorici" fac insa o culpabilizare a intregului popor evreu, facandu-i pe
toti asasini. Doresc sa o faca pe istoricii? Dati-mi voie sa terrain cu o
glum5, de§i nu e locul. Un evreu trece pe strada si tin sergent fuge in
unna lui. Pune mina pe el si-i cere huletinul. La care evreul raspunde:
"Ce-ti trebuie buletin dac5 ma ai pe mine?". Nu-i nevoie de istorici
astazi, de acesti asa-zisi istorici: peste o suta de ani pot sä mints cu
nerusinare. Astazi mai stint martori. Suntem zeci de mii de martori, nu
numai evrei, ci si romarn. intrebati pe romanii din Bucovina ce s-a
intamplat la Suceava, Ia Radauti... Mergeti sa intrebati oiunenii hatrani
ce s-a intamplat cu evreii atunci. Acum e nevoie de istorici, de cifre?
Acesta este raspunsul meu." (Suhlinierile imi apartin D.Z)
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Lasfind Ia o pane problema ifrelor avansate tie Eminenta Sa,
deoarece, intre limp, ea si-a gAsit o Iratare niai rationale si niai
echilibrat5 in intervitil din revista 22, sum doua chestiuni care se cer
elucidate:
a. colkiimile dintre armata romans ,ci anumite eleniente ale
poptilatiei evreiegi in timpul retragerii din 1940

h. "film,'" real al tragediei de la Dorohoi, ap cum poate fi aflat
chiar din documentele oficiale, publicate in cartea Martirhil evreilm
din Romania, 1940-1944. Documente .,vi nitirturii, carte publicat5 de
Federatia Comunittitilor Evreievi §i aviind un "Ctivant inainte" semnat
de Eminenta Sa Dr. Moses Rosen.

La prima problems riispunsul este unnatorul: nici un evreu nu a
fost judecat sau tras Ia raspunderepentru jigniri yi agresiuni in contra
annatei romilne, pentru simplu motiv c5 in 1940 nu de aft ceva putea
s5 se ocupe annata roman5, iar cei incriminahili se aflau pe teritoritil
ce nu mai apartinea Romilniei. De ei s-a ocupat annata .i nova

administratie sovietic5, cu rezultatele ce s-au v5zut! and in 1941
annata romans si administratia romilneasca revin, nimeni nu s-a mai
preocupat tie justitie, ci s-a procedat, din p5cate, in modal suinar /i
tragic in care s-a procedat.

C5 exists insa numeroase nume de ofiteri rom ini supu.i acelor
insulte si umiliri, c5 ele sum, consemnate in numeroase documente,

impretin5 cu acele regretabile intamplari, o dovedesc trei volume
masive, pregatile de aparitie Ia Editura Military, dar care nu s-au
publicat deocamdat5, tocmai sere a nu invenina aimosfeit. Noi insine
posed5m, Ia redactie, fotocopiile a clitorva zeci de asemenea
documente, pe care Ins n-am considerat oportun s5 le diim aici intr-o
anexa, deoarece nu intra in competenta nostr5 "procesul" dintre armata
remand .i cei ce o condamn5, cu atiita usurint5, pentru crime, fdri a-i
admite circumstantele atenuante. Deocamdal5 atilt cititorii prezenlei

carti, cat si Eminenta Sa Dr. Moses Rosen an Ia dispozitie cartea
domnilor Loan Scurtu si Constantin Hlihor, Anal 1940. Drama
minanilor dintre Prut ci Nistru, Bucure.ti, Editura Academiei de Inalte
Studii Militare, 1992, uncle, Ia paginile 55-56, g5sesc un prim lot de
dovezi ale altercatiilor dintre armata .i o pane din minoritatea
evreiasca.

C5 acele umiliri

9i

coliziuni nu erau simple "zvonuri", ci din

nefericire o penibil5 realitate, o dovedesc chiar documentele publicate

in cartea prefatat5 de Eminenta Sa. Aici nu gasim nici army din
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frumoasa poveste cu sergentul T.R. Emil Bercovici inrerpus intre ofiterul
sovietic si capitanul roman Boros (ce cartea ()literal sovietic la Dorohoi,
teritoriu ce nu intra In zona de evacuare?). Autorii "pogromului", cat si
ntotivarea gestului lor reprobabil sent, in schimb, lucniri indicate cu precizie
in actele intocrnite la fata locului: "Focul fusese deschis de niste soldati din
grupul 3 Griiniceri si 8 Artilerie, care se retriigeau din regimiea Hertel,

mniliti si batjocoriti de evreii din Herta, si ca ra'zbunare au inceput su
traga in evreii de la cimitirul evreiesc" (cartea citata p. 25)

Cunt slim ce grozavii au comis, anul unnator, ostasii romani la
Herta si Noua Sala, nu putem sa nu acordarn credit acestei informatii,
socotind-o doar un simplu zvon.
Cat priveste sergentul T.R. Emil Bercovici, "eroul" povestii.spuse
de Eminenta Sa, la televizor si in interviu, documentele stint

categorice: nu el era mortul care se ingropa in cimitir, ci el se afla
intre cei veniti Si!-! omagieze! Ca urmare, a fost impuwat ()data cu
restul victimelor, si este inregistrat ca atare: "Totalul cadavrelor este de

50, din care 11 femei, 34 de barbati si 5 copii. Printre cadavre se
giiseste si sergentul T.R. Bercovici Emil, din Reg. 29, precum si 6
soldati evrei dintre care am putut identifica, dupa spusele populatiei,
pe soldatul Broinstein din Reg. 6 Vanatori si alt soldat din Regimentul
J6 Artilerie, dupa cum arata semnul matricol de la betelia pantalonilor.
In ce priveste miracle si unitatea precisii a celor vase soldati evrei

aratati mai sus, nu s-au putut face constatiiri precise, deli aceste
cadavre au fost exaininate cu de-aniiinuntul. SOLDATII AVEAU
IMBRACAMINTEA RUPTA, MURDARA SI INFILTRATA CU
SANGE" (p. 26-17). Deci... nu fusesera in prealahil dezbriicati!

Numele sergentului reapare pe lista generala a victimelor la nr. 24:
"Emil Bercovici, str. Gr. Ghica, 25 ani, 59 T.R."

Toate aceste infonnatii provin chiar din documental aratat, in
JOtocopie, telespectatorilor, de nitre Entinenta Sa, in seara de joi, 3
februarie. El este publicat in cartea citata la p. 26-28. Este vorba de
procesul verbal intocmit la fata locului de prom-owl militar, Cap. rezervii
DUCA MIHAI, Col. Medic rezervii Dr. C. ENACHESCU, Ajutorul de
primar LOAN PASCU si grefierul Sub'. rezerva Darabanii".

4 Lucnil aceasta se vede foarte clar si din volumul recent publicat
sub titlul Evreii din Ronionia flare anii 1940-1944. Vol. I. Legislatia
antievreiasii,.Bucure0, Editura Hasefer, 1993. Desi pe coperta apare
perioada (940-1944, in intei-ior gasim foaia de hilt' de la p. 22 cored
intitulatil: I. Legislatia antievreiascri (1938-1944).
5 Pentni a avea o idee obiectiva despre ce a fost aceasta tensiune si
competitie dintre oligarhia rontlineasca si varfurile ernigratiei evreiesti,
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sprijinite de putemice organisme intemationale, a se vedea, pentru pullout
de vedere evreiesc, in special teza de doctoral a lui Joseph Berkowitz, La

question israelite en Routnaine. Etude de son histoire et des divers
problernes de droit qu'elle souleve, Paris, 1923 (798 pagini, format mare)
§i recent, o alts tezii de doctoral, sustinut5 la Universitatea din Provence,
de domnul Carol Janet', si intitulata Les Juifc en Romanic, (IN66-1919).

De /'exclusion a reniancipation, Edition de l'Universite de Provence,
1978, (382 p. + 42 pagini fotocopii de documente si ilustratifl.

Pentru punctul de vedere romlinesc, esentiale sunt VERAX, [Radu

D. Roselti], La Roumanie et les Juifs, Bucure.ti, 1903 §i Anastase N.
Nkki, Ewell in Tarile Romanegi, cu o prefat5 a Domnului Prof. S.
Mehedinti, Bucuresti, 1941 (631 p.).

.

De o importanta capitals stint, pentru perioada contemporana,
cartea lui S. Schafferman, Dr. W. Fildernian. 50 de aol din istoria

Judaismului Ronuin, Tel Aviv, 1986 ( cu numeroase extrase din
memoriile, inedite, ale fostului sef al Comunitritii Evreie.ti) si
memoriile Eminentei Sale Dr. Moses Rosen, publicate sub tillul
whinului Dr. Moses
Inc errari, miraeole. Povestea vielii
Rosen, Bucuresti, 1990.
6 Importanle pentru aceastii chestiune stint insemnarile politice ale
lui Octavian Goga, din februarie-mai 1931, publicate de Ion Serb in
"Revista de istorie si teorie literara", incepiind cu nr. 2 din 1985 Oa
la nr. 3-4 din 1987. Cit5m din insemnarea zilei de 30 aprilie 1931: "Ce
vrea insa nenorocitul de Carol? Vrea ss fie rege de Carnaval? Un fel de
Citibar-Vod5 care sa rrunilie in istoria noastra ca un episod
tragic-comic menit s5-I inINturiim Cu oroare 1i sil Irecem la ordinea

zilei? Nu .'i dä seama inconstientul ca fiind vorha de obrazul unui
popor, nu se poate glumi Para ca pedeapsa sti vie lovind sigur si
implacabil? Sitrhii I-au asasinat pe Alexandru Obrenovici pentru Draga

Ma§in, fiindcri era in joc demnitatea for ultragiatii. Au avut perfectA
dreptate. Anume batjocuri ntr se spalii decat cu singe. Ce-ar fi aici,
daca in orbirea lui, Carol ar face gestul nebintde care vortesc gazetele
straine si ar incerca o cris;itorie morganaticil ctr Lupeasca? In scurt limp
si-ar primi riisplitia. Tara aceasta a inghitit destule rusini in trecutul ei
zbuciumat. Nu stiu insa ss Ii fost candva pe tronul Munteniei sau al
Moldovei o curvy de stradA de soi ovreesc. Ideea e inspiiimant5toare si
to cutremuril din primul moment. Solutia .se impune de la sine ca un
gest reflex. Indivizii pot sri fie meschini, un popor insa, in intregimea
lui. nu e niciodatri lag. Cineva se gilseste totdeauna care sa-si is asupra
lui rolul de salvator. Avea dreptate Streittman deunazi, care, dfarnuind
chestiunea cu judecairi de fin analisl, imi zicea: «Din pullet de vedere

ovreesc e o nenorocire, fiinded sing ca se va to-mina en o !mita de
sange»" (RITL, nr. 1-2, 1987, p. III-IV (foileton).
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7 Pentru acestea, vezi Mihai Pe lin, in "Ora" din 29 5i 30 iulie
1993, articol reprodus integral in "Revista
huhu Mozaic" nr. 764
din august 1993.

8 Pentru acest "caragialism" vezi genialul articol publicat de
Nicolae Niculescu sub titlul Secretul Scrisorii Pierdute. Incercare
asupra unei interpretori rationale a operei lui I. L. Carasiale, in

"Ethos", redactor' loan Cosa §1 Virgil Ierunca, chietul II, Pans, 1975,
p. 108-151.

9 "La insistentele Berlinului scrie S. Schaffemian in cartea citata
guvemului numeste un imputemicit pentru.problemele evreiesti in
persoana lui Radu Leca, vechi cuzist, at chin rol de spion nazist era
notoriu pentru publicul romfinesc. ()data cu numirea lui s-a decis
infiintarea Centralei Evreilor, ca unic si exclusiv organ in drept srt se
ocupe de problemele populatiei evreiesti" (p. 221 222).

POST SCRIPTUM: In cadrul emisiunii televizate din 24 ianuarie
1994 despre maresalul Ion Antonescu, istoricul Florin Constantiniu a

prezentat brosura Populatia evreiasca din Romania de dr. Sabin
Manuil5 *i dr. W. Fildenuan, aparuta la New York in 1958 *i

continand comunicarea celor doi autori la tin congres international din
1957. Dup5 cum rezultS din aceastS lucrare, potrivit spuselor donmului

Constantiniti, "pierderile de vieti ale evreilor au fost evaluate pe
regiuni, in perioada 1940-1944, la 15.000 in provinciile Vechiului
Regat, Transilvania de sud si Bucovina de sud, 103.919 in Basarabia,
Bucovina *i regiunea Herta din judetul Dorohoi §i ,,90.295 in
Transilvania de nord incorvoratil de Hitler Ungariei. In total se

evalueaza Ia 209.214 pierderile evreiesti de pe teritoriul Romlniei din
1939, ceea ce reprezintil 27% din cifra totals a evreilor. Deci, populatia
evreiascil a scAzut in perioada r zboiului, Ca unnare a acestor persecutii,

cu 27%. Din aceste 27%, spun cei doi autori, stint a se atrihui 2%
aciminisiratiei romane, 13% actiunii militare gennano-romilne desfAsuratli

aproape exclusiv pe frontul rilsAritean

sc 12% actitinii guvernului
unguresc secondat de autoritiltile germane.''
De retinut ca cifra de 118.919 victime, rezultata din calculele celor
doi autori din 1957 prin adunarea celor 15.000 cu 103.919, se acopera
aproape desiivarsit cu aceea Ia care se ajunge pe baza

informatiilor furnizate de dl Radu Ioanid, pe tetneitil tine] uriase
documentatii acumulate intre time aflate Ia dispozitia domniei
i

sale in Muzeul Holocaustultii. Si chiar dac5 procentajul diferS (27%

pieriti fats de 73% salvati, In dr. Shin Mantilla si dr. Filderman;
50% din ambele categoric la dl Radu loanid), concluzia generals
este, ctiviini cu cuviint, aceeasi, la interval de 37 ani: "IN NICI 0
TARA DOMINATA DE NAZISTI N-A SUPRAVIETUIT 0
ASA DE MARE PROPORTIE A POPULATIEI EVRE1ESTI"
(dr. W. Fildennan).
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Nu cu mult timp in urma, destinul mi-a adus in fata ochilor

un document despre a carui importanta mi-am dat seama
aproape instantaneu, nu datorita faptului ca provenea din atilt de
ravnitele §i invocatele "arhive aie Securitatii comuniste", ci
pentru ca purta semnatura "RADU LECCA". Adica a omului

despre care deli nu s-a §tiut niciodata mai nimic precis, s-a
sustinut ca era un spion de anvergura mondiala, a carui viata
aventuroasa gi lipsita de scrupule nu 1-a impiedicat sa alba
intotdeauna si deopotriva un cuvant greu de spus, atat in fata
maresalului Antonescu cat $i a conducerii Reichului, cu privire
la cele mai delicate hotariri referitoare la soarta Romilniei. Cel
despre care s-a afirmat cu egala patima ca atata timp cat a fort
"comisarul general pentru probleme evreiesti" a trimis la moarte

sau, dimpotriva, a salvat zeci de mii de vieti, realizand, ca
urmare, o avere fabuloasa. Personajul supranumit "omul celui
de-al V-lea par", adica eel ce a obtinut performanta de a "ocoli"
condamnarea la moarte pronuntata in "procesul marii tradari
nationale" (1946), fiind "cumparat" in ultima clipa de la locul
executiei unde i se batuse i stalpul, alaturi de al maresalului
Ion Antonescu §i al celorlalti , fie de evreii recunoscatori, fie
de sovietici, ca recompense pentru importantele secrete
dezvilluite lor. Cel despre care i in momentul de fata se sustine
cu ardoare ca a murit la inchisoare in chinuri groaznice, prin anii
'60, deli el s-a stins crestineste, in patul sau, tocmai in 1980, la
venerabila varsta de 90 de ani.
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Or, ceea ce aveam acum in 'liana era cheia acestei biografii
legendare. Erau faptele reale la care-Radu Lecca a participat
direct in intervalul anilor 1931-1944, relatate de el insu§i in
pagini memorialistice a caror exactitate trebuia puss date find
circumstantele in care au fost redactate mai presus de once
indoiala, chiar dna nu o data, dar in mod firesc, apareau a fi
subiective.
Hotarirea de a publica manuscrisul s-a impus de la sine!
La fel §i titlul pe care it poarta!
Exists deci o carte §i un autor! Despre care, iata, va veti putea

pronunta de acum Inainte in deplina libertate

§i,

cel mai

important, in deplina cuno§tinta de cauza.
O vom face §i not in cele ce unneaza, dar evidentiind, on de
cite on se va putea, inadvertentele dintre memorii §i tot ceea ce
s-a scris papa acum despre Radu Lecca.
Asadar:

Cine a fost Radu Lecca?
Radu Lecca spune ca s-a nascut "in judetul Bacau" §i ne lass
sa Intelegem ca ar fi vorba, probabil, de comuna Leca unde se
gasea mo§ia tatalui sau. In schimb, uita pur §i simplu sa treaca
data nasterii, agasat probabil de nenumaratele declaratii pe care
le dadu-se de-a lungul timpului.
In Hotdrirea nr. 17 a "tribunalului poporului." din 17 mai

19461 se mentioneaza ca avea atunci 53 de ani, ceea ce ar
Insemna ca era nascut in 1893 sau 1894. Oricum, anul nasterii

sale nu poate fi in nici un caz 1902, a§a cum se acrediteaza
Intr -o nota de subsol .a unui volum de documente referitor la
soarta evreilor din Romania in anii celui de-al doilea razboi
recent aparut la Bucureti2. Dupa indicatia
bibliografica fumizata de Ingrijitorii editiei, data pare. a fipreluata din Encyclopaedia of the Holocaust, ale carei patru
volume au vazut lumina tiparului in 1990. Daca nu avem de-a

mondial,

face cu o regretabila eroare tipografica, data avansata este infirmata
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chiar de autorii notei (sau ai enciclopediei mentionate) atunci
cand sustin ca Lecca a fost "condamnat pentru dezertare in
timpul primului razboi mondial ";. Or, la 14 sau 16 ani, nimeni
nu putea fi trimis in instants sub o asemenea acuzatie. Cel putin
in Romania!
Din inforrnatiile pe care le detinem, Radu Lecca s-a nascut la
15 februarie 1890, data confirmata, indirect, si de el in
prezentele memorii atunci cand face bilantul anilor petrecuti la

studii, in strainatate. Stim, de . asemenea, ca parintii sai s-au
numit Dumitru si Alice. Despre tatal sau, Radu Lecca spune ca
ar fi fost "latifundiar" si ca a facut "politica' liberals', ajungand
deputat si prefect, dar murind sarac, in 1907, tocmai din cauza
angajarii sale in politica.
Milt mai cunoscut este insa bunicul sau, nimeni altul decat
Dimitrie Lecca, unul dintre ofiterii care au impus in noaptea de
10/11 februakie (stil vechi) 1866 abdicarea domnitorului
Alexandru. loan Cuza. Ministru de razboi in guvemul

locotenentei domnesti instituite dupa abdicarea lui Cuza, a
comandat o divizie in Razboiul de Independents din 1877-1878,

a ajuns general si a lost ministru de razboi si pre.edinte al
Camerei.

Intre 1900-1914, Radu Lecca isi face stucliile la Viena si
Paris, specializandu-se, in final, dupa propria sa marturie, in
"economie politica $i mai cu seaina in chestiuni monetare".

In 1915 este chemat in Cara pentru satisfacerea stagiului
militar, absolve Scoala de Ofiteri de Infanterie i devine
sublocotenent, participand cu acest grad la campaniile anilor
1916 si 1917.

Demobilizat dupli Pacea de la Bucure.ti, se angajeaza in
serviciul unei organizatii americane destinate aprovizionarii
regiunilor pustiite de razboi si in 1918-1920 este prezent in
republicile caucaziene, in special la Tiflis (Tbilisi).

Opt ani ramane din nou departe de taro, Wand afaceri cu
predilectie in Austria, Germania si Italia.
Dar marea aventura a lui Radu Lecca inoepe abia in anii ' 30,

dupa o tentative nereusita de a pune pe picioare o afacere in
www.dacoromanica.ro
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Romania. In 1930-1931, cand se afla la Paris, era un om de
afaceri cu multiple relatii §i cunwitea nu inai putin de noua limbi

straine. In capitala Frantei, tot afacerile it vor aduce in posesia
unui set de documente provenind de la Ministerul de Exteme
Francez §i care contineau culisele tratativelor purtate de
Romania in anii 1928-1931 cu cercurile financiare intemationale
pentru contractarea unor Imprumuturi necesare reabilitarii
economiei nationale. Detinand secrete compromitatoare cu
privire la multe figuri marcante ale scenei politice din tali, se
decide sa revina in Romania. De ce? El sustine, in memoriile de
fate, ca "numai din dragoste pentru tam in care m-am nascut",
afinnatie care trebuie luata ca atare, dar care, inai mult ca sigur
ca mascheaza resorturi greu de desluit in momentul de fate.
Cert este a Lecca descinde la Bucure§ti tocmai in
momentele crizei de guvern care a precedat alcatuirea

cabinetului de "tehnicieni" condus de Nicolae Iorga (aprilie
1931). Obtine relativ qor o audienta la regele Carol al II-lea,
caruia ii prezinta documente referitoare la "conjuratia" puss la
cale de Nicolae Titulescu, adica tocmai cel investit initial cu
fonnarea noului guvern. Dace at fi sa-1 credem pe Lecca §i de
ce nu am face-o interventia sa a fost hotaritoare pentru decizia
suveranului de a renunta la varianta Titulescu.

Abia intors la Paris, Lecca este insa implicat in scandalul
declanpt de descoperirea "afacerii cifrului "f este arestat, judecat
si

condamnat la doi ani de inchisoare pentru actiuni in dauna

sigurantei nationale a Frantei. Radu Lecca este convins ca a Lost
"lucrat" de politicienii de la Bucure§ti. §i de faimosul Birou 2,

serviciul secret al annatei franceze. Adversarii sai vor spune,
insa, ca Inca de atunci el servea interesele Gennaniei. Oricum,

nu putem sa nu remarcam ca, la proces, a fost aparat de doi
avocati celebri, dintre care unul, Moro Giafferi, fusese chiar
ministru de justitie al Frantei. Aceasta denote fie ca Lecca avea
o situatie financiare deosebit de infloritoare, fie a s-a bucurat de
sprijinul unor influente cercuri politico-economice, care raman
deocamdatil greu identificabile.
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Dupa eliberarea din detentie este expulzat si, pared' pentru a

intari aprehensiunile inamicilor sal, se duce la Berlin, unde
credea ca este singurul loc unde se mai putea afirma. Sosirea sa

aici are loc in aprilie 1933, la cateva luni de la instalarea la
putere a lui Adolf Hitler. Devine ziarist si, foarte rapid, prin
intermediul unor lideri ai sasilor din TransilVania, ajunge chiar
la oficiosul nazist "Volkischer Beobachter". Mai mult decat atat,
intra in anturajul intim al lui Alfred Rosenberg, unul din cele
mai Inalte personaje ale ierarhiei partidului nazist, find, dupa
marturia sa, timp de patru ani "consilierul" acestuia "pe
probleme economice". 0 mutare spectacutoasa si destul de greu
de explicat! Mai ales ca Lecca este rreVoit sa recunoasca faptul

Ca Rosenberg nu s-a multumit numai cu sfaturile sale
"economice", ci i-a impus i o "afacere", nu tocmai
"economics', la Bucuresti.
Ca urmare, va reveni In tarn, In calitate de corespondent,a1 lui
"Volkischer Beobachter", dar cu misiunea express de a sprijini,
cu banii Berlinului, o forta politica care, o data ajunsa la putere,

sa sustina interesele economice i politice ale Germaniei.
Principala sa reusita in aceasta privinta se va numi Partidul
National Crestin, format in 1935 prin fuzionarea fonnatiunilor
politice conduse de Octavian Goga si A.C. Cuza. Va egua insa in
tentativa de a perfecta o intrevedere Rosenberg-Carol al II-lea 5i,

mai tarziu, va fi inlaturat din pozitia privilegiata de "legatura"
Intre Berlin $i Bucuresti.

Cum 'Inca de la sosirea sa la Bucuresti fusese contactat de
serviciile de informatii romanesti, cu care-I vedem ca lucreaza
permanent, i-a fost chiar frica sa se intoarca in Gennania. Si
aceasta cu atat mai mult cu cat un om al sau din apropierea lui
Rosenberg legatura pe care o intretinea In stilul clasic al
serviciilor "gpecializate" ii avertizase asupra 'pericolelor unei
reIntoarceri premature.

Revine deci la afaceri,

$i

in aceasta calitate, de simplu

particular, il prind evenimentele dramatice din vara anului 1940
i apoi venirea la putere a lui Ion Antonescu si a legionarilor, in
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septeinbrie acelasi an. Mai define insa un atu deosebit de
important: relatiile excelenfe cu personalul Legatiei Germane de

la Bucuresti. Pe aceasta rale intra in posesia unor informatii
extrem de importante referitoare la sprijinul pe care legionarii it
primeau din partea anumitor servicii germane. Incearca deci sä
ajunga la IOn Antonescu §i reuseste acest lucru in zilele fierbinti
ale rupturii brutale dintre legionari i Antonescu. Iata-1, Inca o
data, ajuns ca prin miracol la cel mai malt for de decizie i Intr -o
situatie deosebit de tensionata!
Conducatorul Statului, in loc de alte comentarii cu privire la

datele furnizate de Lecca, ii da acestuia o misiune de mare
importanta: sa -1 intampine pe noul ministru at Germaniei la
Bucuresti, Manfred von Killinger i sa-i comunice acestuia
infonnatiile pe care le define. Lecca nu a fort prea ineantat de
aceasta insarcinare, care-1 punea intr-o pozitie delicata i chiar
periculoasa. Va accepta totusi!
Mutarea facuta de Ion Antonescu, deli logics in contextul de

atunci, ridica destule semne de intrebare. E greu de intrevazut
mai ales pe ce garantii de incredere s-a fundamentat decizia
generalului, avand in vedere ca la procesul din mai 1946 a
declarat ca nu-1 cunostea pe Lecca decat din "incidental de la
Paris" si ea aflase abia atunci ca mai traia §i ca se afla in Cara...
Iar a-1 castiga de partea sa pe Manfred von Killinger era esential
pentru victoria asupra legionarilor, chiar daca, cu putin inainte,
obtinuse acordul de principiu al lui Adolf Hitler. Este Inca unul

din misterele care invaluie aceste aparitii intempestive ale lui
Radu Lecca in prim-planul evenimentelor fierbinti.
Se va achita cu brio de "misiunea" sa pe langa Killinger, cu
care va famane in cele mai hune raporturi Fi caruia ii creioneaza
in aceasta lucrare un portret total diferit de cel transmis noua de
Nicolae Radescu sau Tudor Arghezi §i, mai ales, de
istoriografie.

Dupa un soi de sinecura la Presedintia Consiliului de
Mini.tri, va fi pentru scurt timp subdirector la Siguranta
Genera la, in opinia sa mai mult un prilej de a intra in ,conflict cu
inalte personaje ale ierarhiei militare de atunci.
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La 30 octombrie 1941, Lecca este numit "imputemicit al
guvemului pentru pregatirea lucrarilor privind reglementarea
regimului evreilor". De fapt, aceasta investiture cu o titulatura
kilometrica fusese determinate de presiunea germane exercitata
asupra Bucurestilor pentru solutionarea energica a "chestiunii
evreiesti", prin intermediul lui Gustav Richter, consilier at
Legatiei Germane in dbmeniu, :Si trimis special al lui Heinrich
Himm ler. La procesul din 1946, Ion Antonescu a sustinlit ca
decizia de numire apartinuse lui Mihai Antonescu ceea ce este
corect si ca s-ar fi datorat sustinerii pe care Lecca o avea din

partea germanilor. Ceva adevar trebuie sä fie aici, pentru ca

insusi Le Cca ifirma ca amicul sau Hermann von Ritgen fusese

cel care sustinuse aceasta variants, acceptata

si

de Mihai

Antonescu.
Rezultatul cel mai important at pertractarilor "colaborarii",
spun altii dintre Richter si Lecca a fost constituirea, in
decembrie 1941, a Centralei Evreilor din Romania. Activitatea
acestui organism a patronat-o Radu Lecca papa in august 1944,

cu mentiunea ca intre 7 septembrie 1943 23 august 1944
titulatura sa oficiala a fost de "comisar general pentru probleme
evreiesti". Insistenta noastra asupra functillor indeplinite de
Lecca se datoreaza i faptului ca s-a spus adeseori despre el ca ar
fi fost ministru at "romanizarii", portofoliu pe care nu 1-a detinut

niciodate.
Dupe 23 august 1944, Radu Lecca nu s-a gasit intre cei
arestati din primele zile ale instalarii noii puteri. Cu alte cuvinte,

nu a parut contemporanilor a

fi

chiar o personalitate de

suprafata,,astfel incat sa existe motive presante care sa determine

retinerea sa imediata. La 20 septembrie 1944, dr. Nandor
Gingold, fostul presedinte at Centralei Evreilor, s-a predat de
la Prefectura Politiei Capitalei, punandu-se la
dispozitia organelor de ancheta in conditiile in care in press se

buna'voie

ducea o furibunda cainpanie impotriva sa si a Centralei5. E
foarte posibil ca numai atunci sa fi ajuns in detentie pi Radu
Lecca.
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Ceva mai tarziu, in orice cal dupe noiembrie 1944, cand
ziarele bucurestene ii mai semnalad prezenta in inchisoarea
Vacaresti, et a fort ptedai autoritatilor sovietice, in virtutea
acelorasi Motive invocate $i in cazul maresalului Ion Antonescu
i

at printipalilor sal colabbratori. In tb,amna anului 1944 era

Inca in igoare aSa-numita Declarhtie de la Moscova
(1 noiembrie 1943) care stabilea ca judecarea "criminalilor de
razboi" se va face in tante unde acestia au comis crimele, jar in
cazul in care actiunile for au afectat mai multe state, Aliatii
urmau sa is "hotariri comune". In asteptarea acestei "hotariri
comune" de fapt pans la constituirea Tribunalului International
de la Nurnberg si la stabilirea celor ce aveau sa tie judecati acolo
(in exclusivitate gennani) fiecare dintre Aliati s-a indeletnicit

cu "vanatoarea libera" a tuturor celor care corespundeau sau
pareau sa corespunda definitiei de "criminal de razboi". Era o
actiune mai mutt preventive, decal "legala"!

Radu Lecca atribuie trimiterea sa in U.R.S.S. lui Maniu,
acestia doi, mai mult generic si Nicolae Penescu,
ministru de inteme in at doilea cabinet condus de generalul
Bratianu

Constantin Sanatescu (4 noiembrie 6 decembrie 1944). Fapt ce
confirms supozitia noastra ca n-a putut fi preluat de rusi anterior
lui noiembrie 1945.
Dar Lecca acuza autoritatile de la Bucuresti in primul rand
pentru ca 1-au trimis la Moscova ca principal responsabil pentru
toti evreii din Romania Mare sail din zonele ocupate de amiata
romans morti in tiinpul razboiului o acuzatie total deplasata;
pentru deportarea evreilor la Auschwitz ceea ce era complet
fats, stiut fiind ca evreii ajlati sub jw-is(lictie romoneascil nu au

ajuns niciodatei in lagorele de concentrare organizate de
gertnani; pentru victiinele de pe "Struma" de-a dreptul o
stupizenie cinica, fiindca aceasta nava fusese scufundata in
februarie 1942 de un submarin sovietic, fart cunoscut,' desigur,
autoritatilor de la Moscova. Din scurta mentiune, cuprinsa in
partea de manuscris gasita, referitoare, la detentia in U.R.S.S.
rezulta ca N.K.V.D.-ul 1-a anchetat cu multa "aplicatie" pentru
aceste invinuiri false.
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In aprilie 1946 Radu Lecca este adus in Cara, impreund cu Ion

Antonescu si alti colaboratori al sal, pentru a comparea intr-un
proses ce se dorea rasunator, numit pompos, dar inai ales fals,
"al marii tradari nationale". Privind cu atentie lista celor 24 de
acuzati (inclusiv cei judecati in contumacie) putem constata ca,
dintre ei, Radu Lecca ocupase rangul cel mai mic in guvemarea
Antonescu.

Includerea sa in acest "lot", dar mai ales in randul ct,lor 7
condamnati la moarte s-a datorat implicarii sale in aplicarea
politisii guvemului Antonescu in "chestiunea evreiasca". In cele

din urma, sentinta de condamnare la moarte pentru Lecca,
Eugen Cristescu si Constantin Pantazi a fost comutata in
inchisoare pe viata, prin decretul regelui Mihai I. Se .ytie cd
gratierea a venit cilia,- in ;Ma in care ceilalti patru condanmati
au fost executati (1 iunie 1946). Consemnam aici ca "bun de
inventar" 9i legenda vehiculata in epoca potrivit careia gratierea
lui Cristescu s-ar fi datorat interventiei comunistilor, a lui
Pantazi Palatului Regal, iar a lui Lecca evreilor! In memorii,
Lecca spune insa ca nici unul dintre evreii pe care i-a ajutat nu a
venit sa depuna marturie la proces. Cu exceptia unuia, e drept
insa ca de calibru: Max Auschnitt.
Au un-nat anii de detentie in inchisorile comuniste sand, dna

ar fi sa-i dam crezare lui Nistor Chioreanu, coniportarea lui
Lecca ar fi fost sub orice limits. In orice caz el a comparut
ulterior ca manor in dour procese celebre ale anilor '50: al
sionistilor si al lui Lucretiu Piltrascanu.
Tot Nistor Chioreanu relateaza din auzite

ca moartea lui

Lecca a survenit in inchisoarea Jilava, in chinuri groaznice,
datorita unui cancer la .sfincter, urmare a rigorilor unei recluziuni
intr-o celula de homosexuali6.
Nicolae Steinhardt sustine si el versiunea mortii in detentie a
lui Radu Lecca, plasand-o intre 1962 anul in care I -a intalnit in
infinneria penitenciarului Jilava, "paralizat de la brau in jos de

pe unna unei operatii de hemoroizi superficial efectuata la o
inchisoare lipsita de spital"7 si 1964, data eliberarii majoritatii
detinutilor politi6i.
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Acestei versiuni i se opune cea fumizata de ingrijitorii
volumului Evreii din Romania... care afimia ca moartea lui
Lecca ar fi survenit abia in anul 1980. Data ce concords i cu
informatiile noastre.

Oricum, ipoteza mortii in penitenciar este exclusa, Radu
Lecca fiind eliberat din inchisoare la 15 aprilie 1963, dupa ce
sentinta initials i-a fo'st preschimbata cu una care it condamna la

18 ani si 6 luni de detentie (exact cati ispasise puns atunci).
Insesi precizarile pe care Lecca le face in cateva randuri in
cuprinsul memoriilor referitoare la timpul cand scria cele
relatate trimit spre o peribada posterioara lui 1965, dar
anterioara anului 1970.

Oglindd dubld: Radu Lecca si contemporanii sdi
Adunand marturiile contemporanilor despre Lecca nu este
prea greu sa constati ca bilantul este covarsitor negativ, chiar
daca majoritatea celor care emit aprecieri despre el nu stiu prea
mare lucru nici despre hiografia, nici despre activitatea lui.
Grigore Gafencu, spre exemplu, atunci cand afla de arestarea

sa la Paris, it "boteaza" pe Lecca, "Rodo lr si it gratuleaza cu
sintagma "escroc binecunoscut", fara a fumiza alte amanunteR.
Totusi aceasta eticheta este o bagatela pe langa cele
acreditate de actul de acuzare din mai 1946: "reprezentantul tipic
at agentului hitlerist, fara scrupule, care -}i tradeazil tam prin

once mijloace pentru scopuri si avantaje personale servind
constient si fara nici un pic de constiinta scopurile cele mai
criminate urmarite de hitlerismul hraptiret i distrugator9.

Cam acelasi lucru spune, la randul sau, A.L. Zissu cand it
numeste invariabit, in depozitiile sale la "procesul sionistilor",
"agent at Gestapoului"
Numai ca Lecca nu avea cum sa fie agentul Gestapoului,
dintr-o suinedenie de motive, dar in primul rand pentru ca el
fusese principalul fumizor de date pentru Kil linger in
www.dacoromanica.ro
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indepartarea, succesiva, a doi reprezentanti ai Gestapoului: Kurt
Geissler $i von Bohme. A fost, in schimb, "omul" lui Manfred
von Killinger, pe care11 creioneazil in tonuri neasteptat de calde,

avand in vedere, mai cu seams, vremea la care au fost scrise
memoriile. Iar episodul cu cerbul impuscat de Kil linger la
Sboina depaseste planul marturiei rnemorialistice, innobiland in

mod neasteptat poate un personaj despre care, trebuie sa
recunoastem, nu stim prea mare lucru.
Mai corect ar trebui spus ca Lecca era "legatura" intre Mihai

Antonescu si Manfred von Killinger. Aceasta variants este
sustinuta, printre altele, §1 de Gerhard Stelzer, primul consilier al

Legatiei Germane la Bucuresti, diplomat de cariera, care it

numqte pe Lecca "agentul care lucra pentru Killinger",
acuzandu-1 cä 1-a "tumat" lui Mihai Antonescu' I (Stelzer fAcea
oficiul de translator la intalnirile dintre maresalul Ion Antonescu
si Killinger, iar Lecca sustinea ca in cercurile particulare
consilierul german se pronunta critic la adresa politicii duce de
Bucuresti).
Lucrurile pot fi insa precizate .i mai exct: Stim cu precizie,

din propria-i marturie, faptul ca trimiterea lui Radu Lecca la
Bucuresti a fost patronata de Alfred Rosenberg, deci o inalt5
oficialitate a "ierarhiei de partid naziste". Totusi, evolutia sa
ulterioara evidentiazii apropierea de alte cercur,i decitt ale
N.S.D.A.P., S.S. si S.D. Din relatarile sale cu privire la
convorbirile purtate cu Killinger, cat si dintr-un scull pasaj,
foarte elogios, la adresa sefului Abwehrului (Serviciul de
infonnatii at armatei germane), Wilhelm Canaris despre care
spune Ca a fast adevaratul "creier" at complotului impotriva lui

Hitler din 1944 , rezulta ca ramasese in legatura cu cercurile
germane, dar ca schimbase "filiera ". El se gaseste, mai mutt ca
sigur, alaturi de Abwehr 1i, in special, de Killinger, carora nu
ezitii sa le aducli un sprijin important in "lupta" purtatil
impotriva serviciilor secrete rivale (Gestapo, S.D.), patronate de
Reichsfuhrerul S.S. Heinrich Himmler si de mana sa dreaptil,
Reinhard Heydrich. "Eliminarea" lui Geissler si apoi a lui von
Bohnie din randul personalului Legatiei Germane din Bucuresti
www.dacoromanica.ro
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dintre momentele palpabile ale acestei
confruntari subterane. Totu§i nu trebuie exclus ca Lecca sa fi
fost "pilotat" in fonnarea optiunii sale, de Serviciul Special de
Informatii al lui Eugen Cristescu, cel mai probabil prin amicul
sau Vintila lonescu de la Siguranta, §tiut find faptul ca organele
de informatii romage§ti nu au conlucrat pe timpul razboiului

sunt doar doua

decat cu Abwehrul. In acest sens, este de observat Ca la procesul
din mai 1946, Lecca i-a solicitat lui Eugen Cristescu §i lui Ion
Antonescu sä depuna marturie despre rolul sau in "eliminarea"

lui von Bohme §i, respectiv, Geissler. Fara a sublinia vreun
merit al lui Lecca, cei doi au confirmat aceste actiuni. Este clar
insa ca intentia lui Lecca era de a dovedi ca el nu fusese "agent

hitlerist", deci agent al Gestapoului, S.S.-ului sau S.D.-ului.
Acest lucru it va obtine de la Eugen Cristescu, pe care 1-a
Intrebat daca "Herman von Ritgen apartinea Gestapoului".
Ritgen, unul dintre prietenii lui Radu Lecca, fusese nominalizat

in Actul de acu:are ca legatura a sa cu Gestapoul. Or, Eugen
Cristescu a avut curajul sa aduca un "omagiu" lui Ritgen, despre

care a afirmat nu numai ca nu a fost "omul Gestapoului", ci,
dimpotriya, era urmarit tot timpul de acest organ de politie
secrets. In final, Gestapoul it arestase pe Ritgen in 1944, dupa
atentatul Impotriva lui Hitler din iulie, iar Cristescu facea
asertiunea uimitoare ca fitsese spanzurat pentru cd ii fUrni:ase
lei "informatii folositoare".
-Dar imaginea sa defavorabila in conshinta contemporanilor
nu '4i avea sorgintea numai in legaturile sale cu germanii. Lecca

arata ca in 1941, pe cand era subdirector la Siguranta, i s-a
confectionat de care adversarii sai o "fi§a" impanata cu toate
legendele care au fault apoi epoca in legatura cu persoana sa
(escroc, dezertor, spion german etc.). "Pisa" fusese rodul

colaborarii a patru generali E. Leoveanu, J. Popescu,

$t. Zorzor si D. Popescu §i ulterior actualizata de un alt
general, C.Z. Vasiliu,
Nu Incape nici o indoiala ca aceasta este cauza principals a

adversitiltii sale fats de annata, pe ai carei reprezentanti ii
zugrave§te in culorile cele mai tari in memoriile de fats, cu
www.dacoromanica.ro
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Palangkanu,

Enache

Borcescu, colonelul loan Boldur Latescu). In plus, dincolo de
experienta personals, la formarea acestei imagini negative
despre generalii gi ofiterii superiori investiti cu functii de stat, a
contribuit i ceea ce am putea numi tensiunea vizibila existents
Intre membri civili 1i cei militari ai guvemului Antonescu. Asa
cum lnilitarii au avut o parere foarte proasta despre "partea
civila" a guvernarii si sa amintim aici numai imaginea
detestabila pe care i-o develOpeaza lui Mihai Antonescu
memoriile generalilor Ion Gheorghe $i Platon Chimoaga , nici
civilii n-au ramas datori. Radu Lecca nu face decat sa confinne
aceasta ecuatie, multe din atacurile sale la persoana Iinpotriva
unor militari fi ind vadit influentate de aceasta optics.

lnsusi maresal.ul Ion Antonescu este tratat de Radu Lecca
Intr -o maniera asemanatoare, adilugandu-se si tendinta, vizibila
la aproape toti colaboratorii maresalului, de a transfera fostului
Conducator al Statului Intreaga responsabilitate pentru
guvernarea din anii 1940-1944. Nici Lecca nu face rahat de la
acest pattern, cu atat mai mutt cu cat la vremea cand si-a scrip
memoriile nu avea nici un motiv s5 se angajeze Intr -o opera do
restauratie a maresalului. Ba, dimpotriva!
Totusi, portretul lui Ion Antonescu pare a fi tributar, in mar
masura, unor clisee lansate dupii 1944. Fapt usor sesizabil in;

ales cand, referindu-se la "procesul marii tradari nationale'
Lecca aminteste, cu mandrie nedisimulata, ca Maresalul i"ridicat un monument" (o interpretare proprie) pentru serviciu
adus tariff prin demascarea actiunii subversive a Kriminab-at-ulu
Kurt Geissler. Or, daca Lecca mai credea ca aprecierea Ir
Antonescu ii era benefica, inseamna ca el nu il putea asimit
unui "c1115u".

S5 notrun tot aici si consemnarea lui Gheorghe Magheresc
care, in voluml aparut la Milano, sustine (avand ca sursa, dup
toate probabiliptile, pe Constantin Panta'zi) ca in moinentul

care maresalul Ion Antonescu s-a indreptat spre locul d
executie,

i

s-a adresat lui Lecca spunandu-i: "7'e du cif bins
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Leccal... Mi -ui fast

1117

colaborator credincios si nu te-ai

desolidarizat de mine. Urniea:(1 calea pe care (i -a hdrdzit -o
propriul durnitale destin. 7'i -ai fircut pe deplin datoria"I-.
$i daca figura lui Ion Antonescu in memoria lui Lecca a

suferit serioase corectii dupa trecerea timpului, nu acelasi lucru
se poate spune despre imaginea sa despre partidele politice din

Romania. In acest caz, timpul nu a facut decat sa accentueze
ceea ce el detesta Inca din anii '30: venalitatea coruptia care
caracteriza, in opinia sa, clasa politics romaneasca. 0 confirms
$i Nicolae Steinhardt, cand consemneaza intalnirea cu el, in
1962, la infinneria inchisorii Jilava: "nesfarsitele lui atacuri
Impotriva liberalilor stint obositoare"I3. A.adar, o convingere
care 1-a urmarit toata viata, obsedant, si despre ale carei origini
relateaza pe larg in aceasta carte.
Pentru a Intregi imaginea contemporanilor despre omul Radu
Lecca, sa amintim felul cum 1-au descris cei care 1-au intalnit in
timpul detentiei. Dispunem de doua marturii, oarecum
contradictorii, apartinand lui Nistor Chioreanu 4i Nicolae
Steinhardt.
Chioreanu 1-a avut tovaras de temnita la Zarka Aiudului.
Fara nici un fel de retinere, fostul fruntas legionar it zugraveste

in tonuri foarte dure. Desi era bolnav si se misca foarte greu,

Lecca era un "tunultor" care nu a ezitat sa participe la o

inscenare a carei victims trebuia sa tie chiar Chioreanu14. Nu
comentam acuzatiile lui Chioreanu s-ar putea ca ele sä fie cat
se poate de reale, recluziunea determinand schimbari nebanuite

de comportament , dar nu putem trece cu vederea faptul ca
cunt reluate cu aceasta ocazie temele principale ale "legendei
Lecca": "Spion german in Franta", numit de Antonescu la
"recomandarea nemtilor", extorcator de bani de la evrei etc.
Aceleasi ca si la W. Fiderman15.
In schimb, Nicolae Steinhardt desi remarca la Lecca
neincrederea in "capacitatea mea de a nu-i purta pica" propune
un cu totul alt portret al fostului comisar general pentru
probleme evreiesti: "desi e un aventurier, luceste in ocliii lui
ceva din eroii lui Karl Maria von Weber, din sentimentalisnuil
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tectonic, din nostalgia pentru pribegii in cciutare de fapte
exceptionale."16 Este, fail indoiala, cea mai patrunzatoare si mai
adevarata judecata de care a avut Nee.

Radu Lecca si "chestiunea evreiascd"
Acelasi Nicolae Steinhardt, atunci cand rememoreaza zilele

petrecute in infinneria de la Jilava, consemneaza: "Despre
Antonescu insci nu pot sci nu ardt cd, oricum, singurul in toatd
Europa a cute:at sci i se opund lui Hitler, RH find piept inn--o
chestiune de onoare pesonald pentru acesta, in care nici Petain
nici cardinalii nu i-au spur nu. In limp ce floarea aristocrafiei

germane, generalii ci feldmaresalii acoperifi de medalii si
decoratii stdteau sminui in lam lui Fi trenmrau, iar el _Wets
spume si ctlega inland de la un capdt la altul al incdperii,
Antonescu i-a tinut piept in propriul lui baring de
Berehtesgaden; (tar:, cu tnodestia cuvenird, a scdpat de la
moarte rarely' sure de mii de suflete de errei ". La acest elogiu,
Steinhardt adauga, intr-o paranteza, contrapunctul lui Lecca:
"(Lecca: Cu pretul catorva bowie, unor :ile de lucru de opt ore
,ci dormit etcasci, catorva apartamente...Garing era de acord,
mi-a spas -o; numai sd nu pie Hider)".17 Se alla sintetizata aici o

parte substantiala a conceptiel lui Lecca cu privire la soarta
evreilor din Romania in anii celui de-al doilea razboi mondial,

pe care cititorii o vor gasi ilustrata din plin in tot cuptinsul
prezentului volum. Dupil cum esenta intregii discutii purtate in
jurul aceleiasi "chestiuni evreiesti", irumpta intempestiv in
ultimul Limp in peisajul vietii politice romanesti, si nu numai
si -au aflat deja dezlegarea lamuritoare in paginile domnului Dan

Zamfirescu, incat ar fi de prison sa mai insistam dincolo de
marginile intelegerii stricte a personajului Radu Lecca.
In acest sens, revelatoare ni se par cuvintele generalului Ion
Gheorghe, atasat militar si ulterior ambasador la Berlin in timpul
celei de-a doua conflagratii mondiale, care credea ca Romania
imitase Germania la capitolul masuri antisemite, dar, spune el,
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"in general bud, nidsurile antisemite erau aplicate, mai ales in
Rondinia veche, numai foarte superficial. Aceasta corespundea
unei traditii ancorate in nientalitatea orientald a administratiei.
bate legile cu caracter restrictiv nu serveau in ultimd instanter
decat ca sursa de incasdri pentru organele executoare si
supraVeglietoare. La fel si in cazul acesta. Majoritatea evreilor,
care reusiserd «sti se invorteascei», si-au continuat nestanjenifi

afacerile. La Bucuresti piafa neagrd si speculafia cu devize
continuau sd fie un domeniu aproape exclusiv evreiesc".18 Si

adauga ca spre sfaritul razboiului, sub influenta interesata a lui
Mihai Antonescu, guvernul roman "a inceput sei devieze de la
initiala linie antisemitd, oricat de moderatd fusese aceasta".

Este, practic, prezentarea sintetica a situatiei descrise de
Lecca, care considers aceasta conduits "balcano-levantina"

(dupa propria sa expresie) a autoritatilor puse ss dues la
indeplinire legislatia antisemita drept o cirtumstanta decisiva in
actiunea sa de salvare a evreilor din Romania. lar Lecca sustine,
cu toata taria, ca evreii din Romania ii datoreaza viata! Deoarece
doar el a tiut §i reu§it sa mentina soarta acestor oameni sub o
"constelatie" favorabila: in timp ce mare:plul Ion Antonescu

credea ca Lecca exprima pozitia lui Killinger §i Richter,
Killinger avea convingerea ca o exprima pe cea a lui Ion
Antonescu. Or, profitand de aceasta confuzie, afimia Lecca, "am
reusit set strecor Centrals Evreilor si pe tofi evreii din Romania

grin situafii/e cele mai grele, pied la 23 august 1944",
proclamand ca "aid este marele secret, cdruia ii datoreath viata
tali evreii din Romania".
Desigur, nu poate fi trecuta cu vederea atitudinea exclusivista

a lui Radu Lecca, u§urinta cu care i§i asuma intregul merit
pentru faptul ca Romania a limas pe timpul celui de-al doilea
rilzboi mondial o oaza a sperantei §i pentru evrei. Egoismul

vadit al afirmatiilor sale nu trebuie insa sa ne duci la
respingerea, ab initio, a argumentelor pe care le propune. De§i

este evident ca .1i el, la fel cu majoritatea celor ce §i-au scris
memoriile dupa ce au suferit o condamnare politics, cauta sa
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demonteze punct cu punct acuzatiile care i-au fost aduse. lar
Radu Lecca nu putea uita ca acuzatia cea mai grava aduil in
1946, si o data cu ea condamnarea la moarte, era aceea t a "a
propus si a ordonat represiuni colective si individuale in acest

stop de persecurie political si din motive rasiale astipra
populatiei civile" (art. 2, litera "e" din Legea 312/1945)19.
Tocmai lui care, totusi, avea suficiente motive sä nu se considere
sub incidenta acestui alineat de lege! Dar s-a intamplat asa cum

singur prezisese in 1941: unii 1-au considerat "indulgent si
vandut evreilor", altii "sever si vandut nemtilor". Oricum, a avut
parte de ura celot mai multi dintre evrei!
De aceea prin tot ce scrie Radu Lecca nu urmareste decilt sä
spuna cum a fost, alegand din firul existentei sale doar
argumentele pentru respingerea acuzatiilor care i-au fost aduse
in 1946. Ca are sau nu dreptate in totalitate, o va dovedi poate

istoria, candva. Totusi, fara a dori sa deschidem o actiune de
reabilitare a lui Radu Lecca, nu putem sä nu constatam ca si in
cazul sau, ca si in cazul celorlalti judecati si condamnati in mai
1946, procesul a fost o farsa sinistra.
Creatia lui principals in "reglementarea problemei evreiesti"
a fost, fara indoiala, Centrala Evreilor din Romania
(1942-1944). Spre deosebire de cei c6 au sustinut ca Lecca a fost
numai un sirnplu consilier at lui Richter, Lecca dovedeste si
n-avem de ce sä nu-1 credem ca imbunatatirile aduse de el
proiectului alcatuit de Richter erau fundamentale, fiind vorba,
practic, de un nou proiect2°. Pentru cei ce vor sa cunoasca rolul
acestei organizatii le recomandam Studiul introductiv semnat de

Lya Benjamin la volumul de documente privitor la soarta
evreilor din Romania intre 1940-1944, care releva aspectele ei
negative si cele pozitive (sau "cvasipozitive" cum le numeste
autorul)-1. Existau deci si "aspecte cvasipozitive" si not credem

a erau cu atett mai remarcabile cu cat Regulamentul de
functionare a Centralei Evreilor a apilrut in ianuarie 1942,

adia exact atztnci and, la Wanzthe, in Germania, liderii
nazisti hotiirau declansarea procedurii "solufiei finale":
extenninarea fizia a evreilor din Eztropa!2°
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Nu ne indoim ca rolul lui Lecca in acest context a fort, in
deplin acord cu linia guvemului, de a aduce "multa cumpanire
in interventiile germane cu privire la regimul evreilor". Fiindca
nu trebuie uitat faptul ca "problema evreiasca" era considerate
de Germania o problema al carei interes depasea cadrul national
si pentru a Carel "rezolvare" a intervenit deseori la Bucureti.
Repetiind 61 nu sty in intentia noastra sa-1 "reabilitam" pe
Radu Lecca, subliniem doar ca si actiunea sa din anii 1941-1944

trebuie privity in circumstantele specifice ale aceldi epoci,
singurele in care pot fi sanctionate in vreun fel rezultatele ei.
Alexandru V. Ditd
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NOTE
1 Aici si mai departe, cand este vorba de actele procesului din mai
1946, ne referim la textele incluse in volumul Adevdrul in procesul
mare.yalul Ion Antonescu, lucrarea alcatuita de dr. Marcel D. Cluck, in
curs de aparitie la Editura Roza Vanturilor.

2 Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania Centrul
pentru Studiul Istoriei Evreilor din Romania, Evreii din Romania
',tare anii 1940-1944, vol.!: Legislatia antievreiascd, Bucuresti,
Editura Hasefer, 1993, p. 170.
3 Ihidem.

4 Cum se pare ca este si cazul domnului Andrei Pippidi: "Unul
dintre marii responsahili ai rontanizdrii, spune domnia sa Radu
Lecca, gratiat la sfaryitul procesului Antonescu, a murit In condicii
atroce in inchisoare" (in "Revista Cultului Mozaic", an XXXIX, 1994,
nr. 775-776, p. 12).
5 Sionigi sub anchetd. AL. Zissu Declaratii, confruntdri,
interogatorii: 10 mai 1951 1 martie 1952, editie, de Mihai Pelin,
Bucuresti, 1993, p.17-20.

6 Nistor Chioieanu, Morminte vii, Iasi, 1992, p. 200. Parere
insusita, MA control, de Andrei Pippidi (vezi supra nota nr. 4).
7 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1991, p. 128.

8 Grigore Gafencu, Insemndri politice. 1919-1939; Bucuresti,
Editura Humanitas 1991, p. 159.
9 Adevdrul in procesul mareyalului Ion Antonescu (vezi nota 1).
10 Sioniyti sub anclietd, passim.

11 Memoriile lui Gerhard Stelzer, in "Arhiva" suplitrient de
ist9rie at "Cotidianului", an II, nr.l 1/26 februarie 1993:

12 Antonescu Mareyalul Roma, iei ci Rdshoaiele de Reintregire.
Venetia, Editura Nagard, 1986, p. 599.
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13 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 129.
14 Nistor Chioreanu, op. cit., p. 195-199.

15 "La insistenta Berlinului, guvemul nume§te un imputemicit
pentru problemele evreie§ti in persoana lui Radu Leca, vechi cuzist, al

carui rol de spion nazist era notoriu pentru publicul romAnesc"
(S. Schafferman, Dr. W. Filderman. 50 de ani din istoria judaismului
roman, Tel Aviv, 1986, p. 221-222).
16 Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 129.
17 Ibidenr, p. 131.

18 Ion Gheorghe, Runianiens.Weg Zuni Satelitenstaat, Heidelberg,
1952, p. 224.
19 Adevcirul in procesul maresalului Ion Antonescu (vezi nota 1).

20 Ewell din Ronidnia bare anii 1940-1944, vol.!, p. XLII-XLIV.

21 Faptul ca Radu Lecca a reu§it sa detumeze interuiile genuanilor
este sustinut chiar de afimmlia lui W. Filderman: "In octombrie 1941
sosise la Bucuresti generalul Roedel, seful Gestapoului,insofit de unul

din colahoratorii sari, dr. Gustav Richter. Acesta s-a instalat la
Bucuresti ca imputemicit al Reichului pentru problem
evreiascd. Sub acest titlu se -ascundea niisiunea de a aplica
solutia finale (W. Filderman, op. cit., p. 222).
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NOTA ASUPRA EDITIEI

Manuscrisul acestui volum a fost descoperit in Arhivele Statului
din Buctiresti. Fond Ministerul de Interne, dosar 40 010, vol 130. si

cuprinde 230 de pagini din "declaratia" pe care Radu Lecca a
elahorat-o Ia cererea organelor de Securitate, mai mull! ca sigur dup5
eliberarea sa din detentie survenitil in anul 1963. Din plicate, partea de
dupli 23 august 1944 lipseste din acest dosar si a fost imposibil de aflat
in alte fonduri, desi este de presupus ca undeva trebuie sa existe. Am
hotarit sa nu mai asteptilm, avant convingerea ca oricat de interesante

date ar plea fumiza Lecca dup5 aceast5 data, ele nu pot fi decal
complementare partii esentiale care se afla, din fericire, in acesie 230

de pagini gasite. Dezvaluirile sale, chiar daca de nutlie on stint
subjective, trebuie privite ca fapte reale, pornindu-se de Ia premisa ca
ele nu au fost destinate publicani, ci unor organe de anchet5, care le
verificau si le foloseau ca material informativ de prima mana.
Nu am intervenit in text decal cu banale corectii ortografice si, pe
alocuri, cand fluenta exprimarii a impus-o. Impartirea in Jolla capitole
ne apartine, dupil cum ne apartin sublinierile si actualizarea ortografiei.
Acolo uncle am simtit nevoia unor precizari am flicut-o in note, pe care
le-am asezat la sffirsitul volumului, din dorinta de a nu impieta asupra
integritatii documentului. Nu am opera) nici un fel de tilieturi, chiar

daca in trei cazuri am avut impresia ca preciz5rile pareau a fi de
circumstanta, considerand ca cititorul va intelege exact ce am inteles si
not (este vorba in special de frazele cu care incepe declaratia).

Pentru rapida informare in noianul de nume Ia care face referire
Radu Lecca am adaugat un indice.

Tit lul dat volumului ne apartine. Prin el am dorit sä sintetizam
ideea-fort5 a acestor pagini, care trebuie privite ca testamentul politic

al omului care a fost Radu D. Lecca.

A .V D
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CAROL AL II-LEA

Subsemnatul Radu Lecca m-am hotarit sa scriu aceasta
expunere din propria mea initiative, neinfluentat de nimeni, cu
singurul scop de a deschide tnintea acelor romani care n-au tras
nici o invatatura din desfa§urarea evenimentelor de la 1916 pang
in prezent §i care §i azi viseaza reintoarcerea partidelor politice
de trista memorie cu ajutorul gangsterilor de peste ocean.
Desigur nu ma gandesc sa aduc pe calea cea bung pe acei
romani fugari §i tradatori care sunt instalati confortabil la New

York, Paris, Londra §i Berlin, primind subsidii grase de la
initiatorii rdzboiului rece cu obligatia de a tine intre douii
petreceri discursuri belicoase la statute de radioemisiune
apusene §i transatlantice. Ace§ti "politicieni" cunosc bine precut

dolarilor cheltuiti de ei in localurile de perditie ale lumii
capitaliste. Ei §tiu ca inchisorile din Romania sunt populate de
naivii care le dau ascultare. Cu clit create numaml naivilor, cu
atat cre§te §i darnicia guvemelor capitaliste.

Ace§ti "politicieni" fugari nu sunt la primele for anne.
Altadata, cand traiau in tarsi, ei inonetizau politica externs a
Romaniei, azi ei monetizeaza vieti romane§ti.
Era oare mai bine cand sudoarea poporului roman se
transforma in §ampanie in localurile de noapte din Montmartre

§i Nisa, sau azi cand ea se transforms in spitale, §osele, §coli,
ajutor de batranete, electrificari, statiuni balneare §i trai mai
bun?
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in expunerea care urmeaza, eu voi descrie anumite
evenimente politice petrecute in epoca dintre 1931 si 1944,
evenimente in general necunoscute si in centrul carora m-am
gasit si eu.
Pentru o mai buns intelegere a celor ce urmeaza, voi face o
foarte sumara biografie a mea, pans in anul 1931.
Sunt nascut in judetul Bacau. Tata' meu a fost latifundiar si a
facut politica liberala. A fost deputat si prefect. A murit in 1907,
lasandu-mi drept mostenire numai datorii, pentru ea cheltuise tot
ce avea cu politica. Mosia lui din comuna Lecca a fost scoasa in
vanzare de creditori si nu s-au acoperit nici toate datoriile. Asa

era in acele timpuri. Sistemul de imbogatire prin politica I-au
introdus Bratienii abia dupa 1914.

La varsta de 10 ani am fost trimis de tatal meu la Viena ca
intern in Academia Theresianum. Am absolvit academia in anul
1908. Taal meu era deja mort, iar mama mea se recasatorise cu
un barbat care avea patru fete din prima lui casatoril:.

In acesti ani nu am venit decat foarte rar, in vacante, in
Romania. Eram intotdeauna invitatul parintilor camarazilor mei

de internat. Astfel am cunoscut Tirolul, Dalmatia, Boetnia,
Ungaria si alte provincii austriece. Aveam .i un coleg rus cu
care am petrecut doua vacante de vary in Rusia tarista. Am
vizitat Petersburgul, Moscova, Kievul, Rostov, Yalta si alte
orase.

Dupa absolvirea Academiei Theresiane am. intrat in
Academia Consularii (orientala), care era tot o institutie
Theresiana si am absolvit-o in 1911. Tot in acest an parilsesc
Viena, dupa 11 ani de sedere, si ma duc la Paris unde ma Inscriu

la Facultatea de Drept .i la Scoala de Inalte Studii Sociale.
Locuiesc in cartierul studentesc ("Latin") care misuna de
studenti romani. Aici sunt toti viitorii dregatori ai tarii. Mai toti

sunt bogati, pierde-vary si ignoranti. Scale franceze dau mai
toate diplome "bune pentru Orient" cu usurinta.
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Stau la Paris trei ani si juinatate in conditii destul de grele,

fiind sa'rac. Ma specializez in economie politica si, mai cu
seams, in chestiuni monetare, care ma pasioneaza. in 1914
incepe razboiul. Mai raman la Paris pi:mil in 1915, cand sunt
chemat in tara pentru serviciul militar (pang atunci fusesem
amanat pentru studii). La Bucuresti sunt incazannat la Scoala
Militara de Infanterie din Dealul Spirei. Cu toate ca razboiul in
Europa bantuie de 18 luni, not nu am tras nici o invatatura, si
instructia care o faceam ca viitori ofiteri este cea din 1877.
In august 1916 sunt avansat sublocotenent si
incepe
razboiul. Fac tot razboiul ca comandant de pluton si de

companie la regimentele 27 Bacau si 32 Mircea. Sunt ranit de
doua ori.
imi dau seama de miselia Bratienilor care n-au utilizat timpul
de neutralitate si ne-au trimis in razboi Fara mitraliere, grenade,
tunuri 5i subzistentii.

In timpul neutralitatii politicienii- liberali s-au ocupat cu
contrabands de vice si de petrol [a granita ungara. Pacea de la
Buftea' ma gaseste in Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi. Dupa
incheierea pacii sunt demobilizat din motive de sanatate. Nu
particip la ocuparea Basarabier.
Prin pacea de la Buftea neintii se obliga sä puns [a dispozitia
politicienilor liberali un tren special pans in Elvetia. Mai toti
liberalii marcanti cu familiile for pleaca cu acest tren3. Noi,
prostimea ramanem la Iasi in lupta cu foametea si cu
exantematicul. In cursul anului 1918 vine la Iasi un capitan
american, Babeack, delegatul unei misiuni militare de ajutorare
a refugiatilor armeni, scapati de inasacrele organizate de turci in
Asia Mica.
Aceasta misiune, "Near East Relief.', este patronata de fostul

presedinte Hoover si condusa de fostul primar de,New York,
colonelul W.N. Haskins4. Centrul de operatiune at misiunii
N.E.R.

sunt

republicile din Caucaz (Armenia, Georgia,

Azeybaidjan). Fac cunostinta lui Babeack, care vazand ca eu
cunosc bine ruseste, englezeste si mai toate limbile europene,
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Imi propune sa intro in serviciul lui N.E.R. Accept cu placere,
mai cu seamy pentru ea am in Gruzia multe rude, dupa bunica
mea care a fost georgiana. Plec de la Iasi cu Babeack prin sudul
Rusiei pang la Vladikaukaz (Ordjonikidze) $i prin trecatoarea de
la Kazbek ajungem, dupii o luny de drum, la Tiflis (Tbilisi).
Drawl era ocupat de trupe engleze venite prin Mesopotamia din
India in Caucaz. N.E.R. are un sediu principal la Tiflis si alte
sedii la Batumi, Erevan si Baku.
Sunt numit seful depozitului de marfuri destinate
refugiatilor, de la Didube (Tiflis). De aici se fac expeditii in tot
Caucazul.

In Tiflis fac cuno$tinta cu multe rude ale mete din partea
bunicii. Stau in slujba americana pans in august 1920 ciind
americanii
i englezii parasesc Caucazul. Intre
timp ma
clisatoresc cu o secretary a organizatiei N.E.R., de nationalitate
italiana, originara din Florenta.
Dupa plecarea americanilor, sotia mea refuza categoric sa

viva cu mine in Romania, astfel ca plec cu ea la Florenta, in
Italia, unde are familia. Eu dispun de cateva economii facute Ia
Tiflis, unde avusesem leara mare, .i trebuie sa imi creez
posibilitati de existents, sotia mea fund $i ea siiraca.

In Italia constat ca se vand multe marfuri de provenienta
austriaca .i germana. Hotarasc sa plec la Viena pentru a gasi, cu

ajutorul prietenilor mei de acolo, reprezentante comerciale
pentru Italia.
La Viena gasesc multi fo.ti colegi de la Theresianum si de Ia

Academia Consulara, printre ei pe Coudenhove-Kalergi care
preconiza "Pan Europa" si era prieten cu Stresemann $i cu
Briand, pe Czernin, mai in varsta ca mine, care semnase pacea de
la Buftea, pe Schrack, fabricant de motoare electrice, pe Ptatschek,
fabricant de aparate automate de tot felul, si multi altii.

In Austria, ca si in Germania, inflatia monetary este in plin
Este epoca de our a fabricantilor, care 1$i vand produsele
in strainatate pe valuta stabila si platesc muncitorilor si
functionarilor salariile in bani devalorizati de la o zi pe alta.
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Cu toata bunavointa carnarazilor mei nu gasesc in Viena
decat reprezentanta lui Ptatschek, toate firmele interesante find
angajate pentru Italia. Cu altii primesc in schimb recomandatii
pentru o firma mare de jucarii la NUmberg, Germania.

Plec la Nurnberg qi obtin reprezentanta lui "Maientau

si

Wolf" pentru Italia centrals. Mai obtin reprezentanta cu titlu de
proba a fabricii "NUmberger-Metallwaren Fabrik". De la

Nurnberg plec cu recomandatii la Berlin unde mai obtin
reprezentanta finnelor "Fuchs & Salomon" §i "Mohr u. Bresse".

intorc la Florenta si, in toviir4ia inginerului italian V.
Alunni, Inscriu la camera de comert firma I.S.T.I. Ma pun pe
treaba §i in scurt timp rewsc sa plasez multe marfuri in toata
Toscana.
Anul 1921 ma gasete in plina activitate. Se mare§te numarul
firmelor reprezentate. Obtin reprezentanta firmelor "Otto Boge",
"Bielefeld" 1i "Bullinger" din Styttgart.
Angajam voiajori si lucrain in toata Italia. imi ca§tig larg
existenta. In 1922 infiintez cu doi tovar4i societatea de pescuit
in mare: "Pesca Italiana". Aducem primul vas modem de pescuit

de la firma "Deutsche Werke Kiel" din Germania. Vasul este
predat in cont "reparatii de razboi" guvemului italian, care ni-I

vinde noua cu plata in rate. Unul din asociatii firmei este
specialist de pescuit. Pescuim in Sardinia §i pe coasts Africii.
Pe§tele se vinde la Roma §i Napoli. Societatea noastra is
extindere.
Organizam vanzarea directs la particulari a pWelui
printr-un sistem nou de abonamente. Din aceste ocupatii

multiple (reprezentante, pescuit) eu sunt ve0c pe drum, cand
in Germania, cand la Roma, cand la Florenta. Astfel vine anul
1928. Sotia Irma, care in 1922 a nascut un baiat, cere divortul.
Eu fac o prostie de neiertat: divortez i hotarasc sa parasesc
Italia i de a ma duce in Romania.

Lichidez toate participatiile mele la I.S.T.I. 1i la "Pesca
Ita liana" §i yin [a Bucure§ti, cu gandul de a face o societate de
pescuit in Marea Neagra.
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Dupa cateva luni de tratative cu consiliul de administratie al
pescariilor statului, prezidat de Dinu Bratianu (care refuzA ca o
societate romana care pescuieste in apele Internationale sA-si

poata vinde pestele in Romania, fail a plati vama !!) primesc
totusi autorizatia, gratie cunoscutului avocat Istrate Micescu,
liberal, sef al organizatiei Constanta. Eu constitui societatea
anonima "Pescuitul Romanesc", avand ca presedinte pe Istrate
Micescu, iar ca vicepresedinte pe Eduard Mirto, national
taranist.
Capitalul societatii este subscris de mine si de Carol Schulder
si Oskar Berger, oameni de afaceri din Bucuresti, evrei, care imi

fusesera prezentati de Virgil Anion, fost ministru in guvernul
Marghiloman din Bucuresti in 1916, pe care it cunosteam din
timpul cand faceam serviciul militar in 1915 la Dealul Spirei.
Ajung la convingerea ca in Romania nu se poate intreprinde
nimic Fara a trece prin furcile caudine ale familiei Bratianu si ale
Partidului Liberal.

Plec in Germania pentru a da in constructie la Hamburg la

santierul "Blum and Voss", un vas modem de pescuit. La
plecare, Virgil Anion ma maga sa vizitez la Berlin pe d-rul
Stauss, director general la "Deutsche Bank", prietenul lui i sa-i

transmit salutari. Cu ocazia vizitei pe care o fac lui Stauss ii
vorhesc de societatea facuta de mine pentru Marea Neagra. El
imi sr.une ca banca lui finanteaza de mult pe cea mai importanta
societate de pescuit din Germania: "Nordsee-Hochsee-Fischerei
Gesellschaft" din Nordenham. Ma sfatuieste sa vorhesc cu
directorul general al acestei societati pentru o eventuala
participatie. Vorbesc cu Hans Wried, directorul general la

"Nordsee". Este om foarte intreprinzator. Vasul comandat de
mine la Hamburg va fi gata abia peste douri luni. Wried propune
sa-mi imprumute un vas cu echipaj cu tot, ca sa nu pierd sezonul
eel bun, in schimb el, daca incercarile vor da rezultatul dorit, sa

aiba dreptul de a participa cu 40% din capital. Accept un vas
modem de pescuit, cu toate uneltele experimentate in toate
marile, care pleaca via Gibraltar la Constanta. Rezultatele sunt
www.dacoromanica.ro

EU 1 -AM SALVAT PE EVREII DIN ROMANIA

59

foarte satisfacatoare. Debarcam pestele la Constanta in depozitul

nostru frigorifer. Descoperim in fundul marii munti de midii,
care ar putea da o Mina de scoica foarte cautatA de crescatorii de
gaini din Olanda si Belgia.
Micescu, presedintele societAtii noastre, se sfAdeste cu

Bratianu si cu Sassu pe chestia sefiei de la Constanta. Ca
consecinta, ministrul de domenii Constantin Argetoianu5, dA
ordin ca societatea noastrA sa nu poata debarca peste decat
plAtind vaina!!! Ma duc la Dinu Bratianu, presedintele
consiliului de administratie a Pescariilor Statului, ii arAt
contractul, care poartA senmatura lui. Imi raspunde cinic: "N-ai

decat sa faci proces statului". Acton abia inteleg cif Tara
Rotnaneascii este inosia lui BreitianIt si a Partaillii Liberal.
'Wried informat de mine, dA ordin vasului sau sa se intoarca

la Bremen. Micescu si Mirto se spala pe maini. Ei nu pierd
nimic, actiunile for in societate le-au fort date de mine gratuit.
Lichidez depozitul din Constanta si plec scarbit in Germania
pentru a opri lucrarile la vasul dat in constructie la santierul
"Blum and Voss" din Hamburg.

Dupai trei saptamani de sedere in Germania, primesc o
scrisoare de la Micescu, care imi spune ca conflictul cu guvemul
liberal s-a aplanat si ca pot continua pescuitul in Marea NeagrA.

Vasul de studii intre timp s-a rotors in Marea de Nord, iar
lucrarile vasului din santier au incetat definitiv, cu o pierdere de
50% din acontul dat. Totusi, in vederea rezultatului obtinut de

vasul de studii, ma duc la Wried si caut sä-1 castig pentru
reluarea activitatii. Este inutil. El imi spune ca numai englezii,
francezii sau belgienii ar putea sa infrunte cu succes moravurile
politice din Romania, find tari aliate. Este gata sa ma
recomande unei societati belgiene la Ostende si unei sociefati
engleze la Fleetwood (Scotia) si imi pune la dispozitie jumalul
de bord al vasului de studii.
Ma duc intai la Ostende la societatea "Pecheries a vapeur
beiges". Aici pAtania mea si a lui Wried este deja cunoscuta.
RAspunsul este: nu inergem in Marea Neagra oricat de bogata ar
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ea, neavand nici o

garantie CS nu vom pati ca

si

dumneavoastra. Ma duc la Fleetwood in Anglia si vorbesc cu
directorul Morton, care Imi faspunde, dupe ce is contact cu
Ministerul de Exteme Englez, "ca in Marea Neagra nu exists
securitate pentru capitalul investit". Eu abandonez definitiv
gandul de a pescui in Marea Neagra. Romania ramane Inca
aproape 30 de ani tars pescuit serios in mare.
Azi guvemul Republicii Populare Romane a pus in picioare
industria pescuitului in mare, cu mult succes.

Dupa acest esec, stau cateva saptamani la Berlin si iau
contact cu firm ale care le reprezentasem in Italia, cu gandul sä
fac in Romania ce facusem in Italia.
intamplator intalnesc pe inginerul Ptatschek din Viena (de

care ain mai vorbit), care a instalat in centrul Berlinului un
restaurant automatic cu foarte mare succes. El imi spune ca
intentioneaza sa instaleze si la Paris un astfel de local si ca in
curand va pleca in Franta, pentru a gasi oameni interesati in
acest proiect, el aducand ca aport toata instalatia tehnica gi
decorative. Fara a sta mult pe ganduri am propus lui Ptatschek
sá pun eu pe picioare societatea franceza. El a acceptat, iar eu
eram incantat ca nu sunt nevoit sä ma duc in Romania Ia alte
deceptii.

Dupa cateva zile am plecat Ia Paris in posesia a mai multor
scrisori de recoinandatie de la fume germane, intre care una de
la "Deutsche Bank". La Paris nu mi-a fost greu sä gasesc restul
tie capital care trebuia, si astfel am constituit societatea
S.A. B.R.A.(Societatea Anonima Baruri si Restaurante
Autoinatice).

Eu eram membru in consiliul de administratie. Sediul
societatii era in localurile Banal "Paringaux", actionara $i ea.
S-au instalat doua localuri chiar in centrul Parisului de catre
Ptatschek, cu masinile lui .i sub directia lui tehnica. Cu toata
criza care bantuia in fume in anii '29 si '30, societatea prospera.

La Banca "Paringaux" venea zilnic un remizier pe nume
Gohard, care primea ordinele de vanzare si cumparare de actiuni
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de tot felul la bursa de valori din Paris. Venea $i pe la mine si se
interesa de S.A.B.R.A.
La sfarsitul anului 1930 Gohard Imi spune cum ca la bursa se
discuta mult despre Imprumutul Romaniei care este pe cale de a
fi Incheiat de ministrul de finante, Mihai Popovici6, care se afla
in acest scop la Paris. Imprumutul ofera conditii foarte

favorabile subscriitorilor. Gohard ma intreaba daca eu, ca
roman, nu am relatii prin care sa pot obtine de la Mihai
Popovici, pentru un grup de bancheri din provincie o transa din
acest imprumut, contra unui comision apreciabil.
Il Intreb care cunt conditifie acestui Imprumut si ca raspuns
el Imi prezinta un teanc de hartii cu antetul Ministerului de
Afaceri Straine Francez ca sa le citesc.
Erau telegramele trimise de ministrul Frantei la Bucuresti,
Gabriel Puaux, ministerului sau la Paris .i faspunsurile acestui
minister. Hartiile purtau mentiunea: "Departamentul Cifrului
Secret". Din ele rezultau toate tratativele, care se duceau de o
Luna, privind Imprumutul.
Gohard Imi spune ca el lucreaza la bursa pentru multi domni
din ministerul francez si in special pentru §eful cifrului, consulul
Canniaux.
proaspete primite la minister din lumea

intreaga, care permiteau sa se prevada urcari sau scaderi la
bursa, erau utilizate pentru joc. Citesc cu atentie hartiile si
constat unnatoarea situatie: Situatia politica' din Romania
Ingrijora mult pe Puaux Si Ministerul de Afaceri Straine
Francez. Regele Carol II, readus de curand in tail de Iuliu
Maniu, guverna cu Partidul National Taranesc al acestuia. In
Carol al II-lea "se trezise sangele german", cum spunea Puaux,
si atitudinea lui fats de traditionala prietenie franco-romans era
dubioasa. Partidul Liberal si Bratienii, in care Franta avea
incredere, erau pusi pe linie moarta. Iesirea Romaniei din orbita
politicii franceze ar fi tulburat Intregul sistem de aliante francez
din rasaritul Europei. Deci era necesar spunea Puaux ca
Partidul National Taranesc,' Inca foarte putin cunoscut la Paris,
sa fie adus si el sä calce pe urmele Partidului Liberal in politica
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externa a Romaniei. Pentru a atinge acest cel, spunea Puaux
intr-o telegrams catre ministrul sau: "Se prezintd o ocazie foarte

favorahild, arum cand Romania trece printr-o Brea crizd
financiard ci are nevoie de un imprumut. Pe pinta Frantei se
gdsesc capitaluri marl, din lumea Intreaga, care au cciutat acolo
refugiu din cauza crizei internationale si nu gcisesc plasament.

Romania, aflatd acum. la stramtoare, nu va refiiza nici o
garantie cerutd de noi. pentru acordarea Itnprumutului. Vom
putea deci controla finantele tdrii si impiedica ca regele Carol
II, cdlcand pe urmele lui Carol I, sd Inregimenteze Romania in
sistemul economic german, iar Partidul National Tdrdnesc,
Incasand un comision substantial, usor de acoperit prin cursul
mai scdzut al titlurilor de emisiune, va rdmane obligatul nostru.
Avand asigurate ambele pal-tide de guverndmant din Romania

cel liberal si cel national tdrdnesc nu ne vom mai tome de
surprize dezagreabile din partea lid Carol II."

Punctul de vedere al lui Puax a fost intrutotul aprobat de
Philippe Berthelot, secretar general permanent al Ministerului de

Exteme Francez. Banca "De Paris et des Pays Bas" din Paris,
prin care intotdeauna Ministerul de Exteme Francez realiza
imprumuturile politico-economice acordate statelor straine, a
fost insarcinatl cu ducerea ttatativelor cu guvemul roman sub
supravegherea lui Charles Rist, expert financiar.

Condiciile cerute de francezi erau extrem de grele pentru
Romania. Dobanda anuala la imprumutul de 2 miliarde franci
francezi era 7%. Pentru primul an dobanda de 7% se platea
anticipat, astfel ea de fapt cursul de emisiune at titlului de 100
franci francezi nominal nu era decat de 93 franci francezi. in

plus, guvemul francez cerea drept de

control

asupra

Ministerului de Finance, asupra Bancii Nationale, asupra callor
ferate §i regiilor autonome. Gabriel Puaux avusese la Bucuresti
o convorbire cu I.G. Duca privind controlul Bancii Nationale.

Duca era de acord ca imprumutul sä se faca prin Partidul
National Taranesc, pentru a da politicii exteme roman "o
stabilitate". El admitea controlul la Ministerul de Finance, la
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$i Ia regiile autonome, nu vroia insa sa admita controlul
la Banca Nationale, unde era guvemator Dimitrie Burileanu,

C.F.R.

omul liberalilor.
Burileanu prirnise dispozitii de la partid sa nu admita nici o

imixtiune in treburile bancii. Puaux nu vroia sa indispuna pe
prietenii liberali, pe de alta parte Rist cerea cu tarie controlul
asupra Bancii Nationale Romane. Puaux gasete o solutie. li
sugereaza lui Mironescu, ministrul de exterrre al P.N.T.-ului, sa
mearga la rege §i sa-i spuna ca imprumutul nu se poate face din
cauza opozitiei lui Burileanu de la B.N.R., §i ca nu ar fi decat o
solutie: "destituirea lui Burileanu prin decret regal *i Inlocuirea
lui printr-o persoana docile ".
Carol al II-lea, oricand gata sa loveasca familia Bratianu, da
curs sugestiei lui Mironescu §i it destituie pe Burileanu. Astfel
Puaux scapa din incurcatura pe spinarea regelui Carol.
Toate hautiile pe care le avea Gohard contineau aprecieri

foarte jignitoare la adresa mai tuturor politicienilor romani.
Singurul orn apreciat de ministerul francez era Nicolae
Titulescu. 0 telegramil adresata de ministerul francez lui Puaux

spunea textual: "Am alga ieri vizita domnalui Titulescu care
ne-a spas, inure allele, cd trebuie sd fare o vithd de cateva zile

la Bacuresti si cd numai gandal la acest drum in central
intrigilor balcanice 11 imbolneiveste."

Mai rezulta din hartiile lui Gohard ca in cadrul acestui
imprumut monopolul chibriturilor din Romania se ceda
societatii "Kreuger" din Suedia. In schimb trustul "Kreuger" se
oblige sa construiasca o osea asfaltata BucureVi-Oradea8
(aceasta afacere, care fusese initiate mai demult Ia Bucure§ti prin
convorbiri directe Intre trust §i guvemul taranist aducea
partidului domnului Maniu un comision special). Asupra

Intregului imprumut, de 2 miliarde franci francezi, in care era
inglobata §i afacerea "Kreuger", domnul Finaly, directorul
general al Bancii "De Paris et des Pays Bas", avea dispozitii din
partea Ministerului de Afaceri Straine Francez sa verse
Partidului National Taranesc un comision de 5%. Acest
comision urma sa fie acoperit prin diferenta cursului nominal al
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titlurilor §i efectivul prima de star.' roman. Alte cheltuieli de

banca, de iprimerie i c4tigul Bancii "De Paris et des Pays
Bas" urmau sa fie acoperite prin primele care le plateau
subscriitorii particulari francezi, peste valoarea nominala a
titlului, pentru a intra in posesia unor hiirtii atilt de rentabile. De

fapt, era primul impruniut de stat care se fricuse vreodatd la
Paris cu 7% dobandd anuald.
Chestia comisioanelor era tratata de Banca "Dreyfus" de la
Paris mandatara domnului Mihai Popovici §i totodata sediul
Consulatului Roman General din Franca cu domnul Finaly,
directorul de la Banca "De Paris et des Pays Bas".
Din telegrame mai rezulta ca Mihai Popovici se afla la Paris
de o lung §i ca tratativele nu inaintau din cauza catorva puncte

de neintelegere, dintre care principalul era scaderea dobanzii
anuale. Puaux era foarte ingrijorat de aceasta situatie

$i

se temea

ca regele Carol, care se arata foarte nemultumit de aceste
taraganari, sa nu provoace o criza de guvem, pentru a incredinta
puterea unui guvem personal al sau cu oameni politici rupti
din toate partidele. Aceasta solutie era cu atilt mai probabila, cu
cat exista deja o neintelegere deschisa intre Maniu $i rege pe

chestia doamnei Lupescu §i pe chestia prefectului de politie
Marinescu. Puaux insista deci pe Tanga ministrul sau ca
imprumutul sa se incheie cat mai repede, avardu-se in vedere in

primul rand latura politica. Totodata, Puaux atragea atentia
guvemului sau ca la Bucuresti, in cercurile palanui regal, se
vorbeste cu insistentd de 1111 protect de uniune personald intre

Ungaria si Romania sub sceptrul regelui Cara. Aceasta or
insemna spunea Puaux renasterea inzperiului Habsburgilor
sub firma Hohenzollern. "Ne putem 4epta la once aventura din
partea acestui rege dezechilibrat."
In alts depesa Puaux arata ininisterului sau ca situacia
dezastruoasa a finantelor rontane§ti se datoreazil, in primul rand,

greitei indrumari a creditelor din partea Bancii Nationale. La
asta se adauga faptul ca comertul stagneaza complet, ea nu stint
cumparatori pentru cereale, productia de petrol este redusa la'
minimum in unna unor dispozitii ale trusturilor intemationale
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de petrol , camata bancilor este in plina Hoare, o ipotecil de
primul rang in Basarabia produce 40% doband5 anuala, in fine
bugetul tarii este deficitar etc, Daca nu se Incheie imprumutul,
spunea Puaux, partidul domnului Maniu va fi nevoit sä recurga
la inflatie sau la reduceri masive de cheltuieli. In ambele cazuri
va pierde toatii priza pe care o are azi in sanul populatiei. Carol
va profita de aceasta situatie pentru a instaura dictatura regala,
care va duce la marl tulburari in sistemul de aliant5 francez din
estul Europei.
Citind aceste hartii i-am propus lui Gohard ca voi Incerca sa

vorbesc cu Mihai Popovici, pentru a obtine o transa din
imprumut i ca, in whimb, ii voi arata unele din aceste hartii,
care ii pot fi de mare fobs in ducerea tratativelor. Gohard a fost
de acord i mi-a promis ca II va tine pe ministrul Popovici zilnic

in curent cu ultimele tiri. Transa din imprumut urma sit fie
alocata grupului Gohard prin Banca "De Paris et des Pays Bas"
in aceleasi conditii ca i celorlalte banci subscriitoare.
M-am dus la Hotel Seribe la Mihai Popovici care, auzind ca
it cunosc de la Iasi din 1917 pe fratele lui mai mare, Andrei,
m-a primit foarte amabil. 1 -ani aratat lui Mihai Popovici unele

din telegrame, din care rezulta marele interes care it purtau
francezii Incheierii acestui imprumut, si 1-am sfatuit sä nu
cedeze in chestiunea dobanzii exagerate si in celelalte puncte
litigioase. I-am spur ca persoanele care ma infonneaza cer in
schimbul serviciului adus o transa din imprumut. Mihai
Popovici a promis ca va vorbi despre acest lucru cu Banca
"Dreyfus" si ca, desigur, nu va fi refuzat. M-a mai rugat cu
insistenta sa-i aduc zilnic stirile primite. Cateva zile de-a randul
1-am vizitat pe Mihai Popovici aducandu-i ultimele stiri primite

de la Gohard. Eu insistam mereu pe langa el, cerandu-i sä fie
mai energic. Ii spuneam ca francezii, find mai interesati decat
not de a duce la bun sfarsit tratativele, vor ceda in toate
chestiunile litigioase. Mihai Popovici imi promitea, insii nu
facea nimic.

Intr-o buns zi Gohard mi-a adus doita telegrame foarte
importante. Rezulta din ele ca regele Carol 1-a insiircinat pe
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Aristide Blank sa reia tratativele cu unii bancheri din City
(Londra) pentru Incheierea unui Imprumut in conditii mai
avantajoase decat cele stipulate de francezi. Blank sondase
terenul la Londra din propria lui initiative §i it gasise favorabil.

Raportand acest lucru lui Carol, 'a fost insarcinat sä aduca
propuneri concrete. Puaux, foarte alarmat de aceasta intorsatura,
it ruga pe ministrul ski sä nu mai intarzie nici un minut iscalirea

imprumutului. Totodata, Puaux comunica ca ministrul de
externe Mironescu, care se prezenta zilnic la raport la el, i-a spus

ca regele it va rechema pe Mihai Popovici de la Paris si ii va
cere demisia din minister pentru modul cum a dus tratativele
imprumutului.
Aratand aceste telegrame lui Mihai Popovici, 1-am sfatuit sä-i
comunice lui Rist, telefonic, ca el nu mai poste zabovi la Paris si

este nevoit sa piece in tara. In acest fel, ii spuneam lui Mihai
Popovici, cunt sigur ca in cateva ore conditiile dumitale vor fi
acceptate,si imprumutul iscalit. Mihai Popovici mi-a spus ca va
lua intai contact telefonic cu Maniu, care se alb intr-o statiune
climaterica francezil, si pe unna va urma sfatul meu.
A doua zi dimineata, cand m-am dus sa-1 caut la Hotel Serittf
pe Mihai Popovici, 1-am gasit la portar cu toate bagajele gi cu
sotia, gata de plecare. L-am intrebat ce se intamplase, iar el mi-a

raspuns, cam jenat, ca in urma convorbirii telefonice avute cu
Maniu s-a hotarit sa iscaleasca imprumutul, acceptand toate
conditiile puse de francezi, iar acum pleca sa se intalneasca cu
Maniu, in drum spre tara. cat priveste transa imprumutului, imi
va trimite indicatii din tara. Am Inteles ce se Intamplase:frica de
a pierde portofoliul ministerial era atilt de mare, *built interesele
ftirii au fost cu fond ttitate de Masai Popovici.

Dacii Mihai Popovici ar fi utilizat informatiile date .de
Goliard, pentru a reduce dobanda de la 7% la 5%, ar fi scutit

tara, in deems de 20 de ani, de a plati 800 milioane franci
francezi. Domnul Puaux avea deci dreptate cand spunea, Intr -o
depesa, ca conduciltorii Particlului National Taranesc nu au decat
o singura preocupare: aceea de a se imbogati prin once mijloace,
cat mai repede, penult a-i ajunge din urma pe fratii for liberali.
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satui de pe urma afacerii de expropiere §i a schimbului de
coroane §i ruble in tarile alipite.
Bineinteles ca. Mihai Popovici, plecand in tall, nu a mai dat

nici un semn de viata, iar Gohard a limas fare tran§a din
imprumut.
Au trecut trei luni de la aceste intarnplari, cand, la inceputul

lui aprilie 1931, Gohard, trecand pe la mine in sediul Bancii
"Paringaux", imi spunea ca este iar in posesia unor tin foarte
importante privind Romania §i in special pe Carol al II-lea. De
asta data insa el nu se va lasa iar pacalit, ca in cazul cu Mihai
Popovici, §i cere anticipat suma de un milion franci francezi.
I-am spus ca cererea anticipate este ridicola §i ca ertrebuie sa
aiba cel putin incredere in mine, pentru ca sä pot studia un mod
de a proceda cu prudenta spre a evita o noua dezamagire.

Dupe multe reticence, mi-a spus despre ce era vorba. In
Romania era de zece zile criza de guvern. Francezii impingeau
la fonnarea unui guvern liberal cu Titulescu. Regele Carol se
lasa greu, insa in cele din urma, in fata crizei financiare, care nu

se putea rezolva fora concursul controlorilor francezi de la
Ministerul de Finante §i de la Banca Nationale, el urma sa
cedeze. Liberalii §i Titulescu se angajasera fats de Ministerul de
Exteme Francez ca, °data instalati la-putere, sa obtina abdicarea
lui Carol in favoarea fiului sau.
Pe langa aceasta telegrams finals, Gohai mai era in posesia
unei serii intregi de depe§e schimbate intre Puaux §i ministerul
sau in ultiinele luni. Din ele rezulta clar motivele neincrederii
guvemului francez in regele Carol II. Principalul motiv era ca
Carol, in convorbirile avute cu Mironescu, ministrul de externe,
cu Duca, cu Manoilescu §i altii, convorbiri aduse iraecliat la
cuno§tinta lui Puaux, se arata foarte sceptic fate de activitatea

depusa de Mica intelegere. El spunea ca intelege ca aceasta
alianta sa fie indreptata contra revizionismului maghiar cu totul

nejustificat, nu intelege insa ca Mica intelegere sa fie aliata
militara a unor tad apusene in eventuate conflicte, cu totul
straine de teritoriul roman. De altfel, Romania de azi este
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produsul aplicara principiului de autodeterminare a popoarelor.

Nu este just ca acest principiu sg nu fie aplicabil tuturor
popoarelor din Europa.

Cu aka ocazie, regele a spus lui Mironescu cg acum cand
furtuna care a bantuit in lume s-a Calmat, el intelege sg urmeze
in totul politica trasatg de Carol I. In alts telegrams adresata de
Berthelot, secretarul general at Ministerului de Externe Francez,
lui Puaux, este precizatg pozitia Frantei fats de. Mica Intelegere:

"Mica Antantd, spunea Berthelot, joacd un rol important in
sistemul de aliante defensive al Frantei atat diri punct de vedere
politic .i economic, cat fi militar. Din punct de vedere politic,
Mica Intelegere este de un pretios ajutor Frantei in sanul Ligii

Natiunilor. Din punct de vedere economic, alianta Frantei cu
Mica lntelegere impiedicd ca sud-estul Europei sd devind iardci
tin «Hinterland» economic german si petrolul sci fie la dispozitia

militarismultii prusac. Este drept, adaugd Berthelot, cti din
punct de vedere militar alianta noastrd cu Mica Intelegere are o
valoare mai micd, pentru cc Cehoslovacia, asy'el cum spunea
Ferdinand Foch, are o constelatie geogaficci extrem de

vulnerabild si aproape imposibil de apdrat. In schimb fota
militarci a Romaniei este complet antilaki de problema deschisci

a Basarabiei. Sei nu Edam insd sti multiplele litigii teritoriale
care existei in mate tdrile Micii Intelegeri pot servi in mOmente

grele drept compensatie pentru salvarea altor pozitii mai
importante."
Gohard mai avea un fascicol intreg de depese vechi destinate

unei band oarecare privind originea crizei mondiale care
incepuse in 1929 si bantuia Inca. Aceste depese nu interesau
Romania, erau insa extrem de interesante pentru ca dovedeau
Inca odata ce dezastre poate provoca in lume sistemul "etalon
aur". lata un rezumat despre ce era vorba: In 1925-1926 Franta
stabilizase cursul in aur al francilor francezi. Cursul stabilit era
foarte mic in comparatie cu lira sterling $i dolarul. Ca urmare,
englezii $i americana puteau trai pe banii for foarte ieftin in
Franta, iar in decurs de 3 ani, 7 milioane de turisti englezi $i
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americani s-au revArsat in Franta. Balanta de piaci franceza era

extrem de activa. Bancile franceze erau in posesia de sume
enorme in dolari si lire, care nu &eau plasament rentabil in
Franta. Acesti bani au fort lasati spre fructificare la bursele din
Londra si New York unde de ani de zile toate hartiile erau in

urcare si se cautau mereu bani noi, pe termen scurt, pentru
lichidarea saptamanala sau lunara a pozitiilor speculative. In
acest time Germania se ardta foarte recalcitrantd cu plata
reparatiunilor de rcizboi. Ea era incurajatti in rezistenta pe care
o opunea, de englezi si de americani, pentru cd acestia fiicuserd

mari investitii in industria Brea ci mijlocie germand si nu
doreau sci-si den concursul la sdrdcirea acestor intreprinderi.
Francezii pentru a sfarama aceasta tactics anglo-americans, au
elaborat un plan ingenios: Au retras de la bursele din New York

$i Londra capitalurile lasate spre fructificare

si

le-au adus

transformate in aur, in Franta, gasindu-le o noun intrebuintare in
Imprumuturi straine ji bonuri de tezaur franceze. La bursele din

New York si Londra s-au produs caderi verticale din cauza
lipsei de cumparatori (bani). Buletinele saptar nanale ale bancilor
de emisiune din Londra si New York aratau retrageri masive de
aur.

Bancile din City §i Wallstreet, pentru a putea face fats
retragerilor de depuneri ale clientilor, au lichidat pozitiile for in
Germania, Provocand acOlo zed de falimente. Publicul englez si
american, prins de panick a inceput sa schimbe bancnotele in
aur, pans cand bancile de emisiune au inchis ghiseele. 60% din
aurul mondial s-a refugiat la Paris in beciurile bancii Frantei. In
aceasta situatie, Franta a putut sa-si impuna vointa la Londra
la Berlin in problemele germane.

Tot acest istoric era redat cu lux de amanunte si cifre in
hartiile lui Gohard i rezulta ca principalii specialisti in
probleme monetare, care colaboraserA cu Ministerul de Exteme
Francez la realizarea "planului B" erau profesorul Rist, Rueff si

Boissonet. Intrebat de mine ce legatura au hartiile privind
politica romaneasca interna cu bursa din Paris, Gohard mi-a
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raspuns ca prietenii lui de Ia Exteme prevad in caz de plecare a
regelui Carol o urcare a titlurilor romanesti de la ultimele dotal
imprumuturi Ia bursa din Paris.
L-arn mai Intrebat pe Gohard dace prietenii lui de la cifru

sunt de acord ca aceste hartii sa fie monetizate la Bucuresti.
Mi-a raspuns ca nu, si ca aceasta este o initiative a lui personals,

care nu comports un risc prea mare, pentru ca depesele de la
cifru se plimba de ani de zile pe piata Parisului in vederea
jocurilor de bursa, fiind utilizate in acest scop de cei mai inalti
functionari. Am ramas uimit de acest raspuns si mi-am zis ca
moravurile politicienilor romani nu oglindeau decat invatatura
primita de la frith for mai marl francezi si ca regele Carol II,
despre bunele intentii ale caruia nu aveam in acel thnp motive sa
ma indoiesc, merita sa fie ajutat. Demisia partidului manist de la

guvem, survenita in Romania, ma facea sa inteleg ca
colaborarea franco-taranista, pecetluita prin Imprumutul lui
Mihai Popovici la Paris, era in plin mers. Era greu ca Partidul
Taranist, care it adusese pe Carol in tarn sa-i ceara acum
abdicarea. Acest rol trebuia sa-I joace, dupe planul regizorului,
Partidul Liberal. In schimb, lui Mania Ii revenea sarcina de a
redubla campania contra doamnei Lupescu ca si cum nu toti
regii si in toate timpurile nu ar fi avut amante jucand coarda
sensibila in anumite clase a antisemitismului si avand ca aliat in
aceasta actiune lasa un cler medieval si incult.
Insusi Puaux spunea Intr -o telegrams cum ca antisemitismul,
aproape necunoscut in Franta, este foarte raspandit in Romania
si poate juca un rol important in chestiunea leg5turii pe care o
are

regele cu doamna Lupescu. De aid pang a

utiliza

antisemitisinul in Mosul politicii france:e nu este decor an pas.
Am propus deci lui Gohard ca eu sa plec in Romania, pentru
a cauta de a parveni la rege. A fort de acord si am stabilit ca el
sa-mi aduca a doua zi colectia hartiilor iinportante pentru ca sa

pot pleca seara. A doua zi Gohard

mi-a

adus circa 50 de

telegrame privind Romania si in special pe regele Carol, iar eu
am plecat la Bucuresti.
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Cand am sosit in Gara de Nord se vindeau editii speciale
anuntand formarea noului guvem liberal cu Titulescu, care urma
sa depuna juramrultul a doua zi dimineatal°.

Am tras la Hotel Bulevard, unde am gasit pe vechiul meu
prieten Virgil Anion, de care am mai vorbit. Virgil Anion era cu
30 de ani mai batran ca mine, fusese un prieten at tatAlui meu §i,
avand toata Increderea in el, i-am spus obiectul vizitei mole la
Bucure§ti. El m-a sfatuit sa vorbesc cu Puiu Dumitrescu,

secretarul regelui, sau cu Victor Mere, secretar general la
Interne, ambii intimi ai lui Carol.

Pe Cadere II cuno§team Inca din 1917, de la Iasi, §i am
hoarit deci sa ma duc la el. In aceea§i zi m-am prezentat la
Ministerul de Interne, unde am fost primit de Cadere. L-am
rugat sä ma duca in aceea§i sears la rege, avand a-i comunica
ceva extrem de important privind noul guvem anuntat de ziare.
El a refuzat, cerand sa-i spun despre ce este vorba. Am fost deci

nevoit sa-i ark unele din hartiile mete. Dupa ce le-a citit a
consimtit sa ma duca imediat la palat, mi-a recomandat insa sa
nu arat regelui hartii care contin expresii jignitoare la adresa
persoanei sale, el fiind foarte irascibil §i capabil sa is masuri
necugetate.
La palat am stat catva timp Intr -un birou de a§teptare, in timp
ce Cadere se afla in cabinetul de lucru at regelui, in audienta. In
fine, am fost introdus §i eu. Regele m-a Intrebat intai daca sunt
ruda cu generalul Dimitrie Lecca, fost in locotenenta domneasca
dupa abdicarea lui Cuza. I-am spus ca era bunicul meu. Pe urma
in-a rugat sa-i arat hartiile despre care ii vorbise deja Cadere.

I-am aratat intai hartia din care rezulta ca guvemul liberal §i
Titulescu, care trebuiau sa depuna jurarnantul a doua zi, aveau
intentia sa-i ceara abdicarea. Citind aceasta telegrams, Carol s-a

adresat furios lui Cadere cu Intrebarea: "In cine RI mai ai
incredere in Tara asta?" Am mai aratat telegrama lui Berthelot
catre Puaux cu aprecierile despre valoarea aliantei Intre Franca §i
Mica intelegere. In fine, am aratat o hartie privind comisioanele
invocate de Partidul National Taranesc cu ocazia imprumutului

www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

72

facut de Mihai Popovici. Regele m-a intrebat CUITi am intrat in

posesia acestor acte, iar drept raspuns i-am exptts istoricul
Imprumutului facut de Mihai Popovici, accentuand pretentiile
lui Gohard i adaugand ca eu, personal, am acceptat sä fac pe
intermediarul numai din dragoste pentru tam in care m-am
nascut. Regele mi-a multumit 1i mi-a spus ca chestiunile
materiale le va aranja Victor Cadere i ca spera ca it voi tine si
in viitor in curent cu stirile privind Romania. Totodata, m-a
rugat sa-i las hartiile pe care le citise. Am plecat; iar: Cadere a
ramas la rege, urmand ca eu sa-1 intalnesc a doua i la ora 12, la

minister. and am iesit a doua zi la 11 de la Hotd Bulevard, se
vindeau pe strada editii speciale ale' ziarelor, anuntilnd de aster
data formarea guvemului lorga-Argetoianu.

L-am gasit pe Mere la minister era radios. Pe birou, in
fata lui, era etalata o cutie mare cu o decoratie. Aratand la ea,

mi-a spus: "lard ce am primit de la rege chiar arum!" Era
Ordinul Ferdinand. L-am felicitat $i 1-am intrebat cum s-a putut
forma guvernul lorga atat de repede. El mi-a raspuns ca regele

era de mai multe zile sovaielnic in chestiunea guvemului
'Duca-Titulescu, insa telegramele aduse de mine 1-au determinat

sä renunte definitiv la acest proiect. Am inteles imediat ca
Cadere cauta sä micsoreze valoarea informatiilor din depesele
lui Gohard.

Adevdrul, pe care 1 -am aflat mai tarziu, era cd atat lorga,
cat yi Argetoianu fitseserd chemati cu totul pe neayteptate,
noaptea, la palat, neavand pregdtitd nici lista colaboratorilor
din guvernil.
La intrebarea mea cum avea de gand sa aranjeze chestia lui

Gohard, Mere a raspuns ca ardori sä nu pierdem legatura cu
acest om 1i pentru viitor. Raspunsul meu a fost ca eu, avand alte
ocupatii, nu ma pot ocupa pe viitor cu chestiuni politice atat de

delicate si ca it sfatuiesc pe Mere sa facer legal= directs cu
Gohard atat pentru a lichida trecutul, cat $i pentru a fixa
conditiile unei colaborari viitoare. Cadere a fost de acord si a
promis ca Inca in cursul acelei luni va face o calatorie in Franca
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sau in Elvetia, cu care ocazie eu a§ putea sail prezint pe Gohard.
Am acceptat cu placere aceasta propunere, mai cu seams pentru
a nu fi Vanua ca at putea avea un interes personal in pretentiile
materiale ale lui Gohard.

L-am Intrebat pe Cadere cum va solutiona guvemul Iorga
dificultatile financiare prin care trecea tam $i care au provocat

criza de guvem. El a raspuns ca Argetoianu are un plan
economico-fmanciar care se va putea pune in aplicare chiar fara

concursul controlorilor francezi, Rist, Auboin $i Lefevre. De
altfel, a adaugat Cadere, francezii se vor convinge in curand ca

regele Carol este un om cu totul superior $i vor schimba
atitudinea for dusmanoasa.

Eu urmand sa mai raman in Bucuresti trei zile, Inainte de a
ma Intoarce la Paris, am fort invitat de Cadere pentru a doua zi
la masa la un restaurant. El a venit insotit de un inginer francez,
pe nume Emil Lajone, cu care se parea a fi in termeni de mare
prietenie.
Emil Lajone spunea ca.' are un birou de afaceri la Paris si ca
cunoaste bine localurile societatii S.A.B.R.A. A promis ca va

veni sa ma viziteze la Paris, avand de multe on afaceri
interesante de propus.
Cadere m-a rugat ca Inainte de plecare sä mai trec o data pe
.

la minister, pentru ca el sä poata lua note dupa toate depe.ele
care le mai aveam si pe care nu be aratasem nici regelui nici lui.
Inca in aceeasi zi i-am satisfacut dorinta.
Doua zile mai tarziu am plecat la Paris, iar toate depesele pe
care le mai aveam le-am lasat prietenului meu Virgil Arlon in
pastrare. Lui Gohard, care ma astepta cu nerabdare, i-am spus
rezultatul calatoriei mele, insa nu am mentionat audienta mea la
regele Carol, pentru ca ma intelesesem cu Mere sa nu fac uz de
numele regelui in discutiile care urmau sä alba loc la Paris.
Au trecut zece zile fara ca Cadere sa-mi dea semn de viata. In

schimb am primit vizita inginerului Emil Lajone, care mi-a
vorbit de o afacere de paduri din Romania, care nu ma interesa,
zicandu-mi, Intre altele, ca Cadere va sosi in curand la Paris.
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in 1942 am ajltit in mod precis ell acest
Emil Lajone era in serviciul Biroului 11 fi-ancez.

Abia dupd 11 ani

Am mai asteptat doua saptamani, fara ca Cadere sa soseasca.

In schimb, 'intr-o buns zi s-a prezentat la domiciliul meu
Siguranta franceza care mi-a perchezitionat casa §i m-a declarat
arestat. In aceeasi zi fusese arestat Gohard Ia iesirea din

Ministerul de Exteme Francez. Asupra lui au fost visite

telegrame de la biroul cifrului din minister. Mai fusese arestat si
seful cifrului din minister, consulul Canniaux. Am fost instruit

de judecatorul de instructie Peyre .i Invinuit

cu toate ea nu

exista nici o proba contra mea de a-mi fi procurat hartii secrete
interesand apararea nationals a Frantei $i de a le fi predat unei
puteri straine.

Era evident eel vanzarea salt indiscretia care duseserti la
arestarea mea porniserti din Bucureoi. Am angajat ca aparatori
in fata tribunalului pe cei mai marl penalisti din Paris, pe Moro
Giafferi §i pe Campinchi, ambii fosti ministri francezi. Ziarele

franceze au inceput sä scrie despre marele scandal de la
Ministerul de Exteme, disparitia de acte secrete, arestarea sefului
cifrului din minister si a unui supus roman, complicele sau etc.,
etc.

Ziarele din Bucuresti, ca la comanda, au Inceput si ele o
campanie furibunda contra lui Lecca, care a sustras acte secrete
de Ia Ministerul de Exteme Francez si cauta sa tulbure
traditionala prietenie franco-roman512.
Orice naasura a fost intrecuta insa de Grigore Filipescu, seful
Partidului "Vlad Tepes" si proprietarul ziarului Epoca. Acest

politician ravnea de mult postul de ministru al Romaniei la
Paris, post detinut de Dinu Cesianu, un om devotat regelui
Carol. Filipescu, pentru a-I discredita pe Cesianu in ochii
guvemului francez si pentru a provoca retragerea lui din postul

pe care-I detinea, a publicat o serie de articole, ,aratand ca
Cesianu intretine spioni pe Tanga guvemul francez si ca
documentele pe care le-a sustras Lecca, spionul Iui, din arhivele
Ministerului de Exteme Francez, au folosit pentru a zadamici
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formarea unui guvem liberal etc. Aceste stiri, afinna Filipescu,
le "are din sursa absolut sigma si nu sufera nici o dezmintire"...
Domnului Cesianu nu-i ramane decat o singura solutie, acum
cand a facut tara de ras: sal piece de la Paris unde a abuzat de
ospitalitatea franceza. A vocafii france:i, care veneau :ilnic la
inchisoarea preventivii unde and gdseam, ca sd nui rind in curent

cu mersul procesului, era timiti si ei de josnicia oanenilor
politici din Romania.

Scutt timp dupa arestarea mea, Gabriel Puaux a fost
rechemat de guvemul francez din postul de ministru la
Bucuresti, iar Nicolae Titulescu a fost numit pentru a doua oara

presedinte la Liga Natiunilor'3. Prin acest gest france:ii ii
ardtau regelui Carol cd un om care nu fusese gasit bun de
ministru in Romania, putea fi geisit bun de presedinte la ce! mai
'Malt for politic international.

Procesul a avut roc in sedinta secreta. Procurorul, domnul.
Siramy, neavand dovezi contra mea, a bazat tot rechizitoriul sau
pe articolele aparute in ziarele romanesti, in special Epoca lui
Filipescu. A spus ca nu se pot pune in dubiu afirmatiile unui sef

de partid politic, fost prefect de Bucuresti si mare prieten al
Frantei, care afirma ca documentele diplomatice secrete sustrase
de la un minister au ajuns in mina regelui Carol, al acestui rege

care maine, in caz de razboi, se va gasi alaturi de dusmanii
Frantei!!! Cu toata apararea avocatului meu Moro Giafferi fost
ministru de justitie at Frantei, care a sustinut ca tot acest proces

lipsit de probe nu face decat sa se nasca suspiciuni cum ca
Franta ar fi fa'urit cine stie ce planuri dusmanoase contra
aliatului ei, Romania eu am fost condamnat la doi ani detentie.
Facuse deci a treia experientd dureroasd (.1( politicienii
ronani: prima cu l3rCW(11M (cu pescuitul), a doua cu Miai
Popovici si Maniu (cu iprunnitul), iar a treia cu Cadere .ci
Filipescu.

Am lichidat cu man pierderi interesele pe care le aveam In
societatea S.A.B.R.A., ca sa platesc onorariile avocatilor, .i am

www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

76

executat 21 de luni de Inchisoare celulara. Aveam vole sa
cumpar orice carte, sä citesc ziarele i sa scriu. Am utilizat
timpul pentru a studia amanuntit istoria diplomatica moderns a
Frantei, Angliei i Americii. Am mai scris doua brosuri. Una
despre Nedreptatea socials ci etalonul our, alta despre
Econondistocuri .yi crize ciclice.
In acest timp am ajuns la convingerea ca Liga Natiunilor nu
era decat liga aliatilor Frantei, ca nu avea nici o putere executive
pentru a-si impune hotaririle luate §i ca dace s-ar ivi un conflict
gray in Europa, tot cele cinci marl puteri aveau sa hotarasca, iar
nu Liga Natiunilor. Bineinteles ca cele cinci marl puteri aparau,

inainte de toate, propriile for interese. Dar ce interese avea
Franca in Romania pentru ca sä apere aceasta tars ?... Nici unul,
atat din punct de vedere economic, cat i militar. Schimburi de
marfuri Intre Franca si Romania nu se faceau, iar aportul militar
al Romaniei, chiar dupe parerea domnului Phillipe Berthelot, era
anulat de chestiunea deschisa a Basarabiei. Romania, mai
devreme sau mai tarziu, avea sd devind object de compensatie
pentru ca Franta set' poatd mentine alte pozitii periclitate, mai

importante pentru ea. Pentru Romania nu vedeam dead o
singurd solutie: aceea de a se intelege cu o era mai devreme cu

acele marl puteri care aveau interese directe in Bazinul
D'undrean, in primul rand Germania .yi Rusia.
In acel timp Germania $i Rusia aveau raporturi cordiale, iar

la Geneva erau prezente mai mult ca observatoare decat ca
activante. Pe scurt, Romania avea un singur drum de urmat:
acela de a tine o linie de stricta neutralitate, intelegandu-se direct

cu toti vecinii §i cu Germania. Era o nebunie de a crede ca
situatia geograficd ii permitea Romaniei de a trill in raporturi
de dusmdnie cu Germania si cu Rusia, spnjinindu-se numai
pe Foala oratories de la Geneva.
Inca din Inchisoare }tiara ca din Franca voi fi expulzat dupe
expirarea pedepsei §i ca din aceasta cauza si in Romania, in
climatul actual, mi se vor Inchide toate usile. Nu Imi ramanea
decat sä ma duc in Germania ca sa caut sa imi castig existenta ca
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jumalist sau publicist, punand in valoare cele noua lijibi pe care
le cunosteam. De altfel, mai facusem pe vremuri si in Italia, in

orele pierdute, gazetarie. Scrisesem in Nuovo Giornale din
Florenta o serie de articole privitoare la pescuitul in Marea
Mediterana. Tot in Florenta ma imprietenisem cu colonelul in
rezerva american Minigerade care era seful corespondent at
ziarului New York Times pentru Europa. Scrisesem pentru el o
serie de articole privind Sardinia, Corsica, Insula Caprera etc.
Am fost eliberat din inchisoare in tuna aprilie 1933. Mi s-au

dat trei zile timp ca sa parasesc Franta. Nu aveam pasaport,
pentru ca el fusese atasat la dosarul din tribunal ca dovada ca
facusem in aprilie 1931 o calatorie in Romania. M-am dus la
Legatia Romans ca sä scot un pasaport nou. Ministrul Dinu
Cesianu a refuzat, pe bald ca nu am act de nastere si sunt
necunoscut la legatie. Prin acest gen meschin Cesianu vroia sa
se spele in ochii francezilor de acuzatia adusa de Filipescu cum

ea a fi spionul lui pe Tanga guvemul francez. A trebuit sel
intervind politia franceza pe hinga C'onsulatul Roman pentru ca
se l mi se elibereze tin certificat de ceildtorie. Am plecat la Berlin,

unde m-am prezentat ministrului roman Nicolae Petrescu
Comnen, care mi-a eliberat un pasaport.

.Am luat legatura cu vechile mete cunostinte din oras, intre

care cu Hans Wried, directorul de la "Nordsee", Katshke,
directorul de la "Deutsche Werke Kiel", Hans Bresse etc. Toti
cunosteau patania mea din gazete.
Hans Wried era in tenneni foarte buni cu guvemul national
socialist, abia venit la putere. S-a oferit sa ma prezinte
directorului ziarului 8 Uhr Abend') latt, domnul Boyer, pentru
putea incepe activitatea.jurnalistica. Boyer era un neamt originar

din Sibiu si cunostea bine situatia din Romania. At land istoria
documentelor secrete, a primit oferta mea de a colabora cu multi
placere.

Am scris o serie de trei articole privind originea crizei
economice mondiale din anul 1929. Boyer ni -a rugat sä semnez
articolele cu un pseudonim, pentru a nu da nastere la polernici
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inutile cu ziarele franceze. Articolele mete au avut succes, iar
multe ziare de provincie au redat extrase din ele.

La redactia ziarului veneau aproape zilnic trei germani din
Ardeal: cpt. Fritz Fabritius, dr. Dorr si dr. Gust, conducatorii
unei miscari politice sasesti de tip hitlerist. Ei erau prieteni cu
Boyer .i se aflau la Berlin in trecere pentru a obtine de la noul
guvem german ajutoare pentru scolile, spitalele i alte institutii
germane din Ardeal. In acest scop duceau tratative cu domnul
Arno Schickedanz, adjunctul lui Alfred Rosenberg, care era
conducatorul politicii exteme a partidului hitlerist. Alfred
Rosenberg era in acelasi timp i directorul ziarului Viilkischer
Partidului
National
Socialist
Benbachter,
oficiosul
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei N.S.D.A.P.

Fabritius, care aflase istoria mea de la Paris, s-a gandit ca
Schickedanz ar fi interesat sa cunoascil dedesubturile politicii
franceze in Romania i mi-a propus sä ma prezinte acestui
domn, care ar putea sa-mi deschida si coloanele ziarului
VOlkischer Beobachter. Am acceptat. Dupa douil zile am fost
chemat la A.P.A. (Aussenpolitisches Amt Biroul de Politica
Externs) si prezentat lui Schickedanz, care a ascultat cu mult
interes istoria documentelor secrete. M-a Intrebat pe eine mai
cunosc la Berlin si i-am dat ca referinte pe Hans Wried, pe dr.
Stauss, director general la "Deutsche Bank", si o serie de finne
si industrii pe care le reprezentasem in Italia. Mi-a spus ca a citit
articolele mele din 8 Uhr Abendblatt si ca va vorbi cu Walther
Schmidt, redactorul sef de la Wilkischer Benbachter pentru o
eventuala colaborare. Peste alte cateva zile am fost invitat de
Walther Schmidt sa ma prezint la redactia ziarului Viilkischer

Walther Schmidt era un tanar de 35 ani, foarte
inteligent si bine informat asupra vietii politice din Romania.
Benbachter.

Mi-a spus ca are la Bucuresti ca reprezentant pe Friedrich Weber
si ca ziarul Viilkischer Beobachter este foarte interesat in toate
problemele privind sud-estul european. A spus
aduc cat mai

curand un prim articol, de preferinta cu caracter economic,
pentru a putea judeca posihilitatile unei colaborari viitoare.
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A doua zi am adus lui Schmidt un articol privind
pericolul care it reprezinta pentru comertul international,
$i
in special pentru comertul exterior german,

imprumuturile politice pe care le acorda Franta unor tari
din sud-estul Europei. Aceste tad, si

mai cu seams

Romania, au facut o stabilizare monetara pe baza de aur
fictiv. De fapt convertibilitatea hartiei moneda in aur este
suspendata de mutt, iar exportul de bancnote interzis.
imprumuturile in aur acordate de Franta sunt intrebuintate
pentru emisiuni de credite interne $i acoperiri de deficite
bugetare. Dace ar fi vorba de cumparaturi de masini si
instalatii

de

productie,

sau

chiar

marfuri

externe,

imprumuturile ar fi justificate, dar sunt ridicole atunci
cand ele se transforms in plata unor munci interne. Mai
mutt, aceste imprumuturi sunt purtatoare de cupoane in
valuta forte. Din Romania, de exemplu, Franca nu cumpara
absolut nici un produs, ba din contra, mai prime.te multe

sute de milioane franci francezi de la turistii acestei tari.
De unde sa -$i procure Romania valuta pentru plata
cupoanelor? De la tari ca Germania, care au absolute
nevoie de petrolul si cerealele Romaniei. Din cauza
barierelor vamale, $i mai cu seams a contigentarilor,
Germania are marl dificultati in procurarea acestor valute

aur pe piata mondiala $i nu poate, in consecinta, sa

cumpere toate produsele pe care tarile sud-est europene, in
special Romania $i Iugoslavia, le au de vanzare. De aici
rezulta o permanents criza economics in aceste tari,
deficite bugetare etc. Franta nu risca nimic prin acordarea

acestor imprumuturi, avand un control financier riguros

asupra finantelor tarilor debitoare. Cel mai mare fobs it trage
insa Franca prin acordarea acestor imprumuturi, pe teren politic,
pentru ca comisioanele bancare substantiate, pe care le plateste
tot debitorul, dau nastere la obligatii indisolubile ale membrilor

guvemelor debitoare care Franca. Acesta era, foarte pe scurt,
rezumatul articolului, in sustinerea caruia aduceam material
statistic cules din 4edintele economice de la Liga Natiunilor.
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Walther Schmidt a acceptat fara nici o obiectie toate punctele

de vedere expuse de mine, insa a spus ca din cauza anumitor
pasaje privind Franta trebuie sa se consulte cu seful lui, Alfred
Rosenberg. A doua zi articolul meu a aparut in ziar, insa fara
semnatura, iar Schmidt mi-a spds ca Rosenberg ar dori sa ma
vada.

M-am prezentat in aceeasi zi la sediul A.P.A., unde 1-am

gasit pe Schickedanz care m-a introdus la Rosenberg. M-a
primit foarte amabil §i mi-a spus ca cunoaste istoria
documentelor secrete, ma roaga insa sa-i expun mai amanuntit
continutul depe.elor diplomatice citite de mine. Am satisfacut

dorinta lui, iar el s-a aratat extrem de interesat in aprecierea
jignitoare $i in lipsa de incredere pe care le exprimau francezii la
adresa regelui Carol.
Mi-a spus ca are impresia ca Carol judecd mult mai bine
deceit politicienii romani situatia realer a Romilnieiri ca ar fi
bine ca elf sit nu pierd contactul cu el, lucru care i se pare usor
dupd serviciul mare pe care i 1-am adus.
Mi-a spus ca ziarul VOlkischer Beobachter are un

reprezentant la Bucuresti, care se lupta insa cu dificultati marl
din cauza climatului politic de acolo. El nu punea in dubiu ca eu
am fort denuntat francezilor de catre adere i Titulescu. adere
spunea el

este presedintele Asociatiei fostilor luptatori

interaliati din ultiinul razboi. Un astfel de post nu poate fi
detinut deceit de un om de incredere al Frantei.
A mai spus ca a dat drumul la tipar articolului scris de mine
pentru ca nu are nici un motiv sa punk* in dubiu unele afirmatii
facute de mine privind parerile lui Philippe Berthelot, afirmatii
autentificate chiar de francezi prin sentinta de coddamnare data

de ei contra mea. Mi-a spus ca ma va chema in zilele care vin
pentru a discuta mai pe larg anumite probleme romanesti, care it
intereseaza, iar ca pans atunci as putea sa mai sci-iu pentru ziarul
Viilkischer Beobachter. La plecare, Rosenberg mi-a oferit cartea
Der Mythus des 20 Jahrhunderts, scrisa de el.
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In cursul celor doua saptamani viitoare am mai publicat
cateva articole in Viilkischer Beabachter, cat $i in 8 Uhr
Abendblatt. Am atacat mai cu seams problema turismului in
Franca, care este adevarata sursil a bogatiei acestei tari. Toata
ziva eram pe la redactii, sau cu cei trei sasi de la Sibiu, sau cu
Wried, astfel ca am avut ocazia sa cunosc multi oameni din noua
conducere hitlerista a Germaniei. Intre altii, pe dr. Helmuth
Wohlthat, care era pre$edintele Camerei de Cornell
Germano-Romane mana dreapta a lui Hjalmar Schacht , pe
faimosul Gotfried Feder care avea teorii economice cu totul
noi, care insa s-au prabusit toate , pe Ernst Hanfstaengel, $eful
presei in Ministerul Propagandei etc.
In acele timpuri politica extern*/ a Germaniei avea o
conducere dualists. Exista vechiul Minister de Externe, unde era
ministru Konstantin von Neurath, $i exista Oficiul de Politics
Externs (A.P.A.) al Partidului National Socialist, condus de
Rosenberg. Intre aceste doua autoritati exista o mare rivalitate.
Toti ambasadorii, minitrii plenipotentiari si personalul legatiilor
proveneau din vechiul minister, iar Rosenberg nu avea decat
functionari din biroul sau de la Berlin.
Rosenberg cauta febril sä aiba succese in politica extema,
pentru a dovedi ca vechii diplomati erau incapabili. Aceste fapte
trebuie luate in consideratie pentru a intelege cele ce unneaza.
Intr -o bun*/ zi Rosenberg m-a chemat iar la biroul lui. Eu
eram sigur Ca ma $i uitase. Mi-a spus ca a citit articolele care
mai aparusera Intre timp in Volkischer Benbachter 1 ca este de
acord cu continutul lor. Mi-a mai spus ea este infonnat de la
Bucure$ti ca dificultatile economice pe care le intampina
guvemul Vaida-Voievod sunt din ce in ce mai marl. Au izbucnit
greve in regiunile petrolifere $i la C.F.R., muncitorii avand lefuri
de mizerie. In randul oamenilor politici se gasesc tot mai multi

care cer Intoarcerea la vechiul sistem de comer; antebelic cu
Germania.

Stefan Marascu, fratele unui fruntas din Partidul Liberal
care este candidat la pre$edintia acestui partid, a format un
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Partid National Socialist Roman §i va veni in curand la Berlin

pentru a se infonna despre posibilitatile unei mai stranse
colaborari economice. Rosenberg m-a intrebat daca nu a§ fi
dispus sä ma duc in Romania, unde a§ putea sa continui
mea jumalistica in calitate de corespondent
activitatea
economic al ziarului Wilkischer Beobachter. Totodata as putea
lua contact cu regele Carol, care sigur nu a uitat serviciul adus
de mine.

Plecarea in Romania nu imi suradea deloc, facusem acolo
prea multe experiente dezastruoase. Insa am Inteles ca in caz de
refuz din partea mea mi se vor Inchide u§ile la ziarul Volkischer
Beobachter §i probabil §i la 8 Uhl- Abendblatt. Am acceptat deci
propunerea, iar Rosenberg mi-a spus ca la Bucure§ti ii voi gasi

pe corespondentul politic al ziarului Viilldscher Beobachter,
Friedrich Weber, un om mai in etate, care sigur imi va fi de
ajutor §i ma va prezenta la toti colegii din presa strains din
Bucure§ti. Salariul meu de acum inainte va fi lunar, iar nu pe
rand de tipar. Celelalte fonnalitati le voi discuta cu Walther
Schmidt.

Cu multi parere de rau am plecat, deci, peste doua zile la
Bucure§ti. Salariul meu fusese fixat la 600 marci lunar, iar
articolele urmau sa fie transmise prin telefon, utilizand in acest
scop, pentru Inceput, biroul lui Weber. La Bucure§ti l-am gasit
pe Weber, care era trecut de 60 ani, neamt din Basarabia, iar
sotia rusoaica. In razboi fusese capitan in annata gemiana. Nu
vorbea romane§te, cunoscand numai limbile germana §i rusa.
Toata munca din birou o facea un secretar, Kust, tot neamt
din Basarabia. Weber era protejatul capitanului Ernst Rohm,
§eful S.A., care mai tarziu s-a rasculat contra lui Hitler §i a
fost impu§cat.

Dupa cateva zile de §edere in Bucure§ti am putut sa-mi dau

seama care era activitatea colegului meu Weber. El find
corespondent

politic

al

oficiosului

german

Volkischer

Beobachter, era ata§at pe langa Legatia Germans, unde era
ministru Friedrich Werner von der Schulenburg. Intre Legatia
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Rosenberg nu era alts legatura decat Weber. Legatia Germans
nu se amesteca in treburile inteme politice romane§ti.
Schulenburg se multumea a avea legaturi cordiale cu regele
Carol.

Atwtul comercial german Krause-Wichman, om extrem de
capabil, mai tarziu ata§at comercial la Washington, mi-a spus ca
este inutil sä ma zbat pentru imbunatatirea relatiilor comerciale

romano-gennane, pentru ca obstacolele care stau in cale sunt
prea marl §i, in primul rand, de ordin politic. TO de la Legatia
Germans se temeau de Weber, el singur find om de partid.
In lumea romaneascti,,Weber nu avea relatii dealt aproape
numai cu Garda de Fier. In fiecare zi secretarul Kust trebuia sa-i

traduca articolele lui Nae Ionescu din ziarul Ctivantui, articolele
din Porunca Vremii, ziar antisemit, i alte publicatii de acee4

natura. Aceste articole, Weber le transmitea prin telefon la
Viilkischer Beobachter, ca find vocea presei din Romania.
VOlkischer Beobachter §i Rosenberg erau, astfel, cu totul

gre§it informati despre adevarata situatie din tara. Weber singur
era convins ca in scurtA vreme mi§carea lui Codreanu va cuceri

toata tam

i

ca atunci se va rezolva de la sine problema

economics, prin distrugerea evreilor.

Weber mai era in relatii §i cu Stefan Tatarascu, care cum
am mai spus Infiintase Partidul National Socialist Roman, cu
singurul scop de a primi ceva fonduri de la Berlin. Weber a avut
naivitatea de a-1 recomanda pe acest domn lui Rosenberg §i
Partidului National Socialist German. Plecand la Berlin,
Tatarascu este primit de Hitler §i de Rosenberg, vorbete la radio
in numele Partidului National Socialist Roman, gata de lupta
alaturi de poporul german etc. Partea cea mai importantti este
ca. 'primeste tin milion de lei ajutor pentru propaganda 'udid
partid in tar&

Politetea cerea ca eu sa ma prezint contelui Schulenburg.

Totodata eram curios sa aflu parerile
economice

romano-germane.

M-a

lui privind relatiile
foarte amabil.

primit
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Cunostea istoria documentelor diplomatice §L mi-a spus ca am
pkirnit pentru c1 am inotat contra curentului. Romania spunea
el a iesit din razboi cu toate ca fusese invinsa, gratie Frantei,
cu un teritoriu aproape triplat, avand insa toti vecinii dusmani:
Rusia revendica Basarabia, Polonia are pretentii in Bucovina .de

nord, ungurii cer Ardealul, lugoslavia ravneste Banatul, iar
bulgarii nu pot uita pierderea Cadrilaterului. Numai cloud marl

puteri, Flynt(' fi Germania, nu au pretentii teritoriale in
Romania. Chiar fi Italia sustine revendicarile maghiare.
Ce rarnane de facut Romaniei, decat sa ramana strans legata
de Franta invingatoare, inarmata $i stapana la Liga Natiunilor?
In schimb Germania este invinsa, dezarniata 1i cu putini prieteni
in Europa, $i ea nu poate oferi decat schimburi avantajoase de
marfuri. Daca Franta, din motive politice uneori foarte
exagerate se opune largirii comertului romano-german, este
normal ca el sä stagneze.

Din aceasta cauza, produsele romanesti neavand piete de
desfacere la preturi avantajoase, standardul de viata at populatiei
este extrem de scazut. Totusi, a adaugat domnul Schulenburg, se

fac uneori afaceri de compensatie izolate intre Germania si
Romania, in afara clearingului obisnuit.

Parerile domnului Schulenburg aveau desigur un fond de
adevar, insa eu nu impartaseam cu totul punctul lui de vedere
atat de pesimist. Ar fi insemnat ca sa accept ca Romania sä
ramana o tarn inapoiata, atata timp cat marile puteri europene nu

se vor intelege intre ele. I-am spus lui Schulenburg ca am
constatat, in cele cateva :ile de cand stint la Bucuregi, ca mai
toate articolele de pi-in& necesitate, ca haine, incciltdminte,
medicamente, cuie, tablci etc., sunt aproape de douci on mai
scumpe in Romania ca in vestal Europei. Afard de asta,
calitatea acestor mchfuri este inferioard. Este deci lesne de
1nteles cd si aceste Intreprinderi romanegi an tot interesul ca
starea actuald de hicruri, cu bariere vamale prohibitive, sci fie
mentinutei. Dar din cine se compun consiliile de administratie
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ale acestor societdfi? Numai din oameni politici care trag
profituri enorme de pe 'Irma scumpetei mthfurilor.

Siirlicia populatiei se datoreazil deci, in primul rand,
politicienilor, iar aceftia cautd sit' arunce vina asupra evreilor
speculanti.
Schulenburg m-a sfatuit sa iau contact cu doctor Rudolf
Brandsch de la Sibiu, mare cunoscator al problemelor
economice din Ardeal §i Banat.
La cateva zile dupa vizita la Schulenburg am primit la Hotel
Bulevard, unde stateam-, o carte de vizita a inspectorului general
de siguranta Vintila Ionescu, care dorea sä ma cunoasca. Vintila
Ionescu era de multi ani adevaratul §ef al Sigurantei. Directorii
generali se schimbau °data cu guvemele, iar el ramfulea. Vintila

Ionescu dorea sä stie de la mine amanunte despre hartiile
diplomatice care au dus la .guvemul Iorga-Argetoianu $i la
mutarea ministrului Puaux de la Bucuresti, in calitate de
guvemator francez in Siria. N-aveam nici un motiv sa-i rata
aceste explicatii pe care, de altfel, le cunostea in mare p
din
alte surse.
Mi-a spus ca este sigur ca Cadere m-a vandut lui Titiilescu si
regrets ca nu am venit la el in 1931, pentru ca $i el avea legatura
directs cu regele Carol. Vintild lonescu mi-a mai spus ca colegul
meu Friedrich Weber este pe sale de a face mari prostii, cei el
acrediteazd mereu emisari ai Gdrzii de Fier pe 111,10 Partidul
National Socialist German la Berlin.
Sdptdmiinal pleacd tot felul de tineri neisprdviti la Berlin fi

se Intorc cu bani

si

instrucfiuni. Tot felul de materiale de

propaganda' antievreiascd yin cu curierul diplomatic german pe
adresa lui Weber si este Impartit la legionari etc., etc.

Vintila Ionescu mi-a spus ca partidul lui Comeliu Zelea
Codreanu nu are nici un program politic afara de acela de a
°moll pe toti evreii si cozile de topor romanesti. Mi-a mai spus
sä ma duc la Iasi si sa vorbesc cu profesorul A.C. Cuza, care ma
va lamuri in plin despre partidul legionar. Weber greseste cand

crede ca, cu ajutorul Germaniei, legionarii vor putea cuceri
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puterea in stat. Regele Carol nu va accepta niciodata sa dea
puterea lui Comeliu Codreanu. La nevoie va face guvem militar
de dictatura etc., etc.
Mi-a spus cd conteazd pe sentimentele mole de roman,
pentru a cduta sd-I determin pe Weber sd abandoneze calea
gresitd pe care pdseste.

Am spus lui Vintila Ionescu ca voi urma sfatul lui de a avea
o convorbire cu A.C. Cuza, pe care, de altfel, Il cunosteam din
1917. La rEindul meu 1-am intrebat pe Vintila Ionescu despre
Stefan Tatarascu, de care auzisem vorbindu-se la Berlin. Mi-a
spus ca Stefan este fratele lui Gheorghe Tatarascu, care este
pretendent la sefia Partidului Liberal si in gratiile regelui Carol.
Partidul National Socialist Roman infiintat de Stefan Tatarascu
numara exact 5 (cinci) membri: Ionel Matac, colonel Lupascu,
Petrescu, fost magistrat, un gazetar, Bogdan, si persoana sefului.

Stefan Tatarascu a format acest partid cu un scop Inca
neprecizat, insa tot Weber este acela care in convorbirile lui
telefonice cu Berlinul arata ca infiintarea acestui partid este de
mare importanta.
Tot Vintila lonescu mi-a spus ca relatiile intre regele Carol si
Franta s-au ameliorat mutt in ultimii doi ani si ca este posibil ca
in curand regele sä faca o vizita oficiala la Paris.

I-am mai spus lui Vintila lonescu ca chestia lui Codreanu
este foarte delicata, pentru ca eu sunt abia venit si nu am decat
atributii economice si nu politice. Totusi voi cauta sa-1
influentez pe Weber.
Plecand de la Vintila Ionescu am luat hotarirea sa-1 vizitez
$i eu pe acest Codreanu, sub pretextul unui interviu. In acest

scop m-am adresat lui Weber, care a aranjat ca Codreanu

sa-mi fixeze o oil in casa generalului Gheorghe (Zizi)
Cantacuzino. Dupa ce am trecut prin cateva randuri de
santinele, imbricate taraneste, cu surnane negre i caciuli, am

fost introdus in camera de lucru a "capitanului". Pe cand
vorbeam cu el, patru indivizi stateau de garda in jurul mesei
de lucru la care era asezat.
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L-am intrebat intai daca situatia economics a Romaniei in
momentul de fats este multumitoare. El mi-a Paspuns ca situatia
economics a romanilor este jalnica, pentru ca toate bogatiile tariff
sunt in mina evreilor sau a cozilor for de topor. A doua intrebare
a fost cum vede dezvoltarea viitoare a economiei romanesti? El

a raspuns: Romania nu are nici un viitor economic daca nu
reusim sä scapam Cara de evrei. L-am mai intrebat cum intelege

sa scape de evrei'? A raspuns ca daca ei nu vor pleca de buns
voie, vor trece prin foc sff sabie. La alte cateva intrebari pe care

le-am pus a raspuns cu citate din Evangelie, intorcandu-se
mereu la chestia evreiasca. Evreii purtau vina la toate relele din
aceasta lume.
Acest interviu m-a edificat coplet asupra persoanei
"capitanului". L-am considerat un maniac religios, frd nici un

fel de pregeitire, care in cardei.Fie cu Parte multi preoti
ortodoqi, abu:ea :d de naivitatea teiranilor. Am inteles cd un
guvern Codreanu ar insentna sjiiryitul Ronuiniei. Ina in acel
moment ant luat hotarirea sd fac tot ce imi este posibil pentru a
lumina pe germani asupra Gdr :ii de Fier.
Eu traisem deci 30 de ani in Occident si nu intelegeam ca in
secolul nostru sa ne intoarcem la razboaie religioase. In toate
articolele pe care le scriam in Viilkischer Beobachter si in 8 Uhr
Abendhlatt nu exista nicaieri cea mai mica ponieneala de evrei.
in Italia reprezentasem firmele "Maientau u. Wolf" si "Fuchs &
Salomon" din Germania si constatasein ca erau de o
corectitudine si culanta perfecta. imi ziceam ca daca in

Romania evreii au facut avert considerahile in comert, acest
lucru se datora in primul rand faptului cd burghezia rouinii
considera comertul aproape ca ceva dezonorant. Ronzanal se
ocupa cu agricultura, sau era slujbaf la stat. in schimb mull
mai nefastii era activitatea partidelor politico pentru Iocuitorii
tariff. Aceste partide, in special cel liberal, infiintau, la
addpostul unor bariere vamale prohibitive, industrii care
fahricau articole de consum de calitate absolut inferioard $i la
preturi astronomice. Statul avea mi_jloace fiscale pentru a lovi
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in plutocratia evreiascii, insa aceste 'naafi nu convemau,
pentru ea s-ar fi lovit si in politicienii fi latifundiarii plutocrati
romani. In general impozitele directe asupra veniturilor erau
derizorii. Astfel, un avocat ca Istrate Micescu, care castiga cel
putin 20 mitioane lei pe an, era impus la venit cu 200 de miff de
lei etc., etc.

In saptamanile care au unnat am continuat activitatea la
Vi lkischer Beobachter. II ajutam si pe Weber la redactarea
darilor de seams pe care le comunica la Berlin $i incetul cu
incetul 1 -am facut sä inteleaga ca miscarea lui Codreanu este
sterna. De altfel, si ministrul Germaniei Schulenburg 1i primul
consilier de legatie Poschammer priveau cu multa neincredere
activitatea pur antisemita a gardistilor. In acest timp am vizitat
pe toti sefii de particle politice, gall de I.G. Duca si de Iuliu
Maniu, pentru a afla intentiile for in politica economics a tarn.
L-am vizitat pe profesorul A.C. Cuza la Iasi si am constatat
cu placere ca el nu avea in programul sau extenninarea evreilor,
cum o cerea Codreanu14. El spunea ca trebuie sa fonnrun cadre

comerciale romanesti, care sa poata lua locul evreilor in
comertul interior $i, mai cu seams, in cel exterior.

Comertul exterior, spunea Cuza, care se face aproape
exclusiv cu Germania, este in mina evreilor. Azi, cand

Germania are un guvem antisemit, avem ocazia unica de a
Inlocui pe reprezentantii i intennediarii evrei cu romani. M-a
rugat sa-i spun lui Rosenberg pe care it cunostea Inca din anul
1928 ca Germania sa nu faca greseala sa inlocuiasca pe evrei
cu sash din Ardeal. Cum era de acord cd imprumutuile fdcute
in Franta erau absolut inutile din punct de vedere economic si
cd serveau numai pentru a lega partidul tdrdnist si pe cel liberal
de politica externs a Frantei. El recunostea ca alianta military
cu Franta putea duce la prabusirea tarii si ca singura linie pe care
o avea de urmat Romania era stricta neutralitate in vesnicele
conflicte franco-germane. In problema Basarabiei, spunea Cuza,

Franta nu ne poate

fi de nici un ajutor, iar problema
Transilvaniei este primejdioasa numai daca Germania sustine
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revizionismul maghiar. Trebuie deci sa ajungem la o intelegere
cu Germania atat pe teren politic, cat, mai cu seama, pe teren
economic.

Cuza avea sentimente prodinastice, insa nu-1 cuno§tea
personal pe regele Carol. El nu aproba campania care o duceau
gard4tii §i Maniu impotriva doamnei Lupescu.
Despre Comeliu Codreanu, Cuza avea cea mai proastA opinie

§i se mira cä in ziarele germane care le primea se vorbea de
multe on de Garda de Fier ca de un viitor partid de
guvernarnant. Ar trebui

spunea el

ca Rosenberg sä vorbeasca

o singura data cu "capitanul" pentrua-§i da seama cä are de-a
face cu un descreierat.
La Iasi am avut ocazia sä-1 cunosc §i pe Gheorghe Cuza, fiul

lui A.C. Cuza, care urma 0 tie §eful L.A.N.0 (Liga Apariarii
National Cre§tine) dupa moartea tatalui sau. El mi-a facut
impresia unui om absolut neserios, faro convingeri fonnate §i
ajuns profesor universitar numai gratie protectiei tatalui sau. Se
ocupa cu organizarea pe teren a L.A.N.C.
Tot la Iasi am luat un interviu §i lui Gheorghe Bratianu. Era

foarte interesat de a afla amanunte despre noua oranduire
germana §i II preocupa intorsatura care o vor lua relatiile
ruso-germane, care pang atunci fusesera cordiale. Si el era un
adversar al aliantei militare franco-romane §i considera ca Liga

Natiunilor este o institutie muribunda. M-a mai rugat ca,
ducandu-ma la Berlin, 0 sondez terenul pentru a-mi da seama
daca ar fi oportun ca el 0 villa in Germania, pentru a tine o serie
de conferinte privind istoria romIuiilor. El §tia ca Rosenberg,
directorul ziarului Vi lkischer Benbachter, este si doctrinarul
Partidului National Socialist.

La Iasi am intalnit 4i pe R.C. Ghiulea, veche cut o§tinta a
mea din timpul razboiului, care acum era directorui celui mai
vechi ziar din Moldova, Opinia. M-am inteles cu el ca ii voi
scrie o serie de articole privind alianta franco-romana §i politica
economics a Partidului Liberal. In cursul saptrunanilor care au
unnat am trimis lui Ghiulea zece .articole, in cuprinsul ciirora
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citam sub ghilimele multe pasaje din telegramele adresate in
1931 de Berthelot lui Puaux.
La Bucuresti 1-am intalnit in mai multe randuri pe Octavian
Goga. El era seful Partidului National Agrar, pe care II fondase
dupa despartirea sa de mare. alul Alexandra Averescu. Goga era
in termeni foarte cordiali cu regele Carol. il vedea sapeamanal si

discuta cu el toate problemele zilei. El mi-a spus ca regele ar
don sa aiba relatii cat mai amicale cu Germania atat pe teren
economic, cat $i politic, ca este insa foarte mahnit ca partidul lui
si prin propaganda in ziare miscarea lui
Codreanu. Goga adauga ca regele intervine prin o ruda a sa din

Hitler ajuta cu bani

fosta familie imperials germana, acum membru marcant in
Partidul National Socialist, pe langa Hitler ca sa inceteze
ajutorarea miscarii anarhice si antidinastice a Mail de Fier, insa
tars rezultat. Acuin regele, afland din gura lui Goga ca eu sunt
reprezentantul lui Wilkischer Beobachrer in Romania, ma
insarcina sa-i spun lui Rosenberg ca ajutorul dat Garzii de Fier
din partea Germaniei dauneaza relatiilor intre Reich $i Romania.
Goga mi-a confirmat ca in ultimii doi ani relatiile intre rege si
Franta devenisera nonnale si ca era foarte posibil ca regele in'
curand sa faca o vizita oficiala la Paris si la Londra. Goga era un

adversar hotarit al Ligii Natiunilor $i era pentru o politica de
neutralitate in conflictele franco-germane. El era partizanul unui
acord comercial sanatos cu Germania, nu era insa edificat asupra

intentiilor guvemului german fats de Ungaria. Dezlegarea
problemei evreiesti o vedea Goga prin meisuri fiscale severe,
care i-ar determina set piece in Palestina de buncivoie.

In iama 1933-1934 am fort la Sibiu, unde i-am intalnit pe
cunoscutii mei de la Berlin, Fabritius, Diirr etc. Eram pe punctul

de a pleca cu ei la Berlin, cand la Bucuresti a izbucnit criza
guvemamentala. Muse Vaida, iar regele facuse apel la Partidul
Liberal .i Titulescu pentru formarea noului guvemI5.
Titulescu, chemat telegrafic in tali el se gasea la Geneva
s-a prezentat in audienta la rege. In cursul acestei audiente regele
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i-a spus lui Titulescu textual: "Am auzit ca la Geneva ai multe

dezagremente din cauza Gdrzii de Fier. Acum ciind egi la
putere ai ocazia sd dizolvi aceastd grupare anarhicd."
Aceste cuvinte au fost surprinse (spionate) de un functionar
al palatului regal probabil german care le-a redat ministrului

Germaniei, contele Schulenburg. Mai tarziu, cu ocazia unui

dejun oferit de Weber lui Schulenburg in casa sa din str.
Nisipari, dejun la care am luat parte si eu, venind vorba de
dizolvarea Garzii de Fier, despre care se spunea &á au cerut-o
francezii, Schulenburg a precizat ca nu francezii, ci regele este
autorul dizolvarii, dand amanuntele sus-mentionate.
Titulescu, luand cu multi bucurie cunostinta de cuvintele
regelui, a pus lui Duca seful Partidului Liberal ca conditie
pentru participarea lui la guvem, dizolvarea Garzii de Fier. Duca
nu prea era de acord cu aceasta dizolvare, insa regele ceruse in
mod categoric participarea lui Titulescu la guvernare, avand
nevoie de el pentru calatoriile oficiale care intentiona sa le faca
'in vestul Europei. Duca a cedat, iar rezultatul a fost asasinarea sa
in gara Sinaia.
Un an mai tarziu, Vintila lonescu, cu care devenisem prieten,
mi-a spus ca regele, atunci cand Duca a dizolvat Garda de Fier,
a

trimis

raspuns, prin

secretarul sau

Puiu Dumitrescu,

profesorului Nae lonescu, unul din sefii cei mai importanti ai
Garzii, Ca el, regele, nu are nici un amestec in aceasta masura
luata de Duca. Cu alte cuvinte: regele incuraja reactiunea care
urma sa se produca din partea legionarilor dupii dizolvare.
Mult mai tarziu Goga mi-a spus ca regele dorea guvem
liberal cu Titulescu, dar fruit Duca, in care nu avea incredere. in
schimb avea incredere in Gheorghe Tatarascu, pe care dorea sä-1

faca sef al Partidului Liberal si cu care se intelesese demult.
Regele stia ca dizolvarea garzii va duce la man dezordini in tars

si ca va putea cere demisia guvernului Duca, insarcinand in
schimb pe Tatarascu cu fonnarea cabinetului. Tatarascu avea sa

atraga dupa el tot Partidul Liberal. Acesta este adevdrul in
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chestiunea asasintirii lui Duca si nu mate celelalte versiuni
fante:iste care circuld de 30 de ani16.

Duca find asasinat, Tatarascu a devenit in mod aproape
automat seful Partidului Liberal si nu a mai fost nevoie de o
criza de guvem si de o inevitabila spartura a Partidului Liberal,
pentru ca multi sefi de organizatii I -ar fi urmat pe Duca".
0 data cu preluarea sefiei Partidului Liberal de catre
Tatarascu, colegul meu Weber a avut o mare deceptie: Protejatul
lui seful Partidului National Socialist Roman, Stefan
Tdtdrdscu , despre care am vorbit mai sus, a trecut cu arme si

bagaje in tabara fratelui sau, unde, desigur, intrevedea marl
posibilitati tinanciare, iar partidul a fost dizolvat.
Dupa alegerile parlamentare si instalarea guvemului
Tatarascu, Goga m-a chemat pentru a-mi spune ca regele Carol

este informat ca partidul hitlerist german nu a incetat a da
ajutoare miscarii gardiste, impiedicand astfel dezvoltarea
relatiilor amicale economice si politice intre Romania si

Germania, pe care el le doreste. Regele a rugat pe Goga sa-i
transmits lui Rosenberg prin mine acest mesaj. Goga a adaugat
ca regele este dispus sa incheie in momentul oportun un acord
comercial pe baze mai largi. Goga mai spunea ca in curand
regele ii va incredinta fonnarea guvemului $i atunci va pune in
aplicare si programul lui de politics externs, care prevede stricta
neutralitate a Romaniei in eventuale contlicte franco-germane.
Granita de rdsdrit, spunea Goga, nu ne-o poate apdra Franta,

iar granita de vest o apeiriim singuri, dacd Germania nu &I
mina cu revizionistii magliiari.

Am plecat la Berlin in tuna ianuarie 1934. M-am prezentat
lui Rosenberg $i i-am spus mesajul ce it transmitea regele prin
Octavian Goga. Adaugand de la mine ca Garda de Fier, acum
dizolvata, reprezenta o miscare anarhica, fart program politic,
care se baza numai pe mistica religioasa.
Am relatat interviul luat de mine lui Codreanu si am expus

parerile lui A.C. Cuza despre aceasta miscare. Am transmis
dorinta lui Gheorghe Bratianu de a veni in Germania pentru a
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tine o serie de conferinte privind istoria Romilniei. Am mai spur
ca regele Carol a fagaduit lui Goga Ca" in curand II va insarcina
cu formarea guvemului si ca Goga, atunci, va pune in aplicare

planul lui de a iesi de sub vasalitatea military $i politica a
Frantei. Rosenberg a raspuns sa-i transmit prin Goga regelui ca
Germania nu se gandeste sä se amestece in treburile interne ale
Romaniei i ca informatorii regelui probabil s-au bazat pe
articolele privind Garda de Fier aparute in ultimul an in presa
germana. Aceste articole, spunea Rosenberg, sunt in cea mai
mare parte reproduceri din presa romans.
Am mai spas lui Rosenberg ca regele a comunicat lui Goga
ca in "mornentul oportun" va Incheia cu Germania un tratat de
convert pe baze mai largi, 5i am adaugat de la mine ca eu nu cred
ca momentul oportun va veni atata timp cat regele tine la canna
tarn Partidul Liberal sau National Taranesc.

Rosenberg in-a intrebat care este parerea pe care mi-am
format-o in ultimele luni despre adevaratele intentii ale regelui
in politica economics gi extema a Romaniei. Parerea mea, am
raspuns, este ca regele ar vrea sa aiba relatii amicale
politico-economice cu Germania, dar, pe de alts parte, ar vrea sa
castige i prietenia Frantei. El a insarcinat pe Titulescu sa
netezeasca drumul unei vizite oficiale care ar don s-o faca la
Paris. Daca Titulescu reuseste, desigur ca legaturile economice
cu Germania nu se vor strange, pentru ca francezii stiu prea bine

ca un bun tratat economic valoreaza mai mult ca o alianta
military de tipul celei franco-romane, care nu se bazeaza pe
nimic real, si se vor opune, avilnd de partea for atilt Partidul
Liberal, cat si pe cel taranist. Daca Gerniania va continua sa aiba
succese pe plan politic international, astfel cum a avut in anul

1933 cand a impus Incetarea platilor in contul reparatiilor de
razboi datorate Frantei, s-ar putea ca regele Carol sa lase Franta
pe planul al doilea si sa caute intelegere $i prietenie cu

Germania. Ind chiar in acest caz el nu va fi urmat nici de
Partidul Liberal, nici de cel taranist, ambele definitiv infeudate
politici franceze.
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Ca sail impuna vointa, regele ar fi nevoit sá recurga din nou

la un guvem personal, astfel cum a fost guvemul Iorga

gi

guvemul Vaida, care ambele au dat rezultate nesatisfacatoare
pentru ca au fost nevoite sa se sprijine pe parlamente liberate sau
tarAniste, atat Iorga cat si Vaida,neavand particle politice. Regele

ar trebui sa se poata sprijini pc un partid putemic, neinfeudat
politicii franceze si liber pe miscarile lui, care ar putea tine piept
Partidului Liberal .i taranist, avand ca singura preocupare binele
tarii. Dace acest partid ar aduce ca aport asigurarea granitelor
tarii si ridicarea standardului de viata al populatiei, opozitia

partidelor si a oamenilor politici in solda Frantei ar fi paralizata.
Am mai adaugat ca vad posibila nasterea unui astfel de partid

politic prin fuzionarea sau cartelarea partidelor lui Cuza, lui
Goga, Iui Gheorghe Bratianu si al sasilor din Ardeall8.
Toate aceste patru particle cauta sa asigure integritatea
teritoriului roman printr-o politica extema realist5, avand

mainile libere, si mai mita 85 ridice barierele politice care
ilnpiedica dezvoltarea schimbului de marfuri intre Romania si
Germania, de pe urma c5ruia s-ar mai ridica standardul de viata
al populatiei romane, reduse azi la mamaliga gi ceapa, dup5
reteta domnului Titulescu si a francezilor. (Donud Titulescu,
venind in rani Cu ocazia ultimei crize de govern, provocata de
greukirile financiare intompinate de guvernul Vaida, a declarat
gazetarilor, care 11 inkimpinati la Jimbolia, cri poporul roman
trriieve pe un picior Area mare, .ci din aceaski calizti nu poate

pltiti cupoanele imprunititurilor fricute in Frank'. Nu r;ski
declit.

0 singurri solutie a spus in conclu:ie: "Inapoi

la

ceapil").
Rosenberg a ascultat cu atentie expunerea mea si in-a intrebat
.si

care este atitudinea lui Goga si a Iui Gheorghe Bratianu in
chestiunea evreiasc5? I -am rilspuns ca ei consider' ca problema
evretasca este mutt mai complicatil in Romania ca in Germania
sau in alte tari europene, pentru ca aproape 70% din comernil
intern si extern al tarn este facKt de evrei. Romanii, in general,
sum refractari comertului. Stand trebuie sa gaseasca mijloace
pentru a favoriza formarea de cadre romanesti comerciale. Chiar
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Germania de azi in comertul care it face in Romania este nevoita
sa se adreseze firmelor evreiesti din Cara "Siemeng-Schuckert",
"A.E.G.", "I.G. Farbenindustrie" si toate intreprinderile marl

germane au la Bucuresti reprezentanti evrei, care nu se pot
inlocui de azi pe maine.
Rosenberg m-a rugat sa raman cateva zile la Berlin, in care
timp va avea ocazia sä mai discute cu mine si sa tin contactul cu
loctiitorul lui, Arno Schickedanz.
In

zilele urmatoare am avut o serie de convorbiri cu

Schickedanz si m-am lamurit asupra directivelor de politica
extema ale partidului hitlerist. Exista o profunda divergenta de

pareri intre Ministerul de Externe al Reichului si Rosenberg,
insarcinat cu politica extema din partea Partidului National
Socialist. Rosenberg visa expansiunea Reichului spre rdsdrit ;i
crearea unei Ucraine independente. In acest scup el infiintase
un fel de Minister Ucrainean sub conducerea lui Pave! Petrovici

Skoropadski, fostul batman al Ucrainei in timpul ocupatiei
germane in anii 1917-1918". Skoropadski avea ca functfonari
sute de fosti ofiteri ucraineni refugiati in Germania si tinea
legatura cu populatia foarte numeroasa ucraineana din America
totul in vederea reinfiintarii statului ucrainean in momentul

oportun. Ministerul de Externe German nu era de acord cu
infiintarea acestui Minister Ucrainean, considerand cd este o
provocare la adresa Rusiei Sovietice, cu care Germania raise
in termeni cordiali pond in 1933.
Skoropadski, care era in gratiile lui Rosenberg, nu vedea cu

ochi buni o eventuala prietenie germano-romans, din cauza
Basarabiei si a Bucovinei de nord pe care el le revendica. El
spunea ea in 1918 contele Czemin, ministrul de exteme austriac
si semnatarul Pacii de la Buftea, indemnat de el (Skoropadski),

ceruse regelui Ferdinand sa faca un plebiscit in regiunile
Basarabiei, care nu fusesera cedate Rusiei de care Romania la
Congresul de la Berlin in 187820. Regele Ferdinand ar fi
acceptat, insa nu s-a tinut de cuvant.
Am mai aflat de la Schickedanz ca Garda de Fier avea doi
curieri, un oarecare Ulrich $i altul Randa' care faceau naveta
intre Bucuresti .i Germania, tinand legatura .mai cu seams cu
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Joseph Goebbels, ministrul propagandei, cu Heinrich Himmler,

seful camasilor negre, i cu Julius Streicher, gauleiter la
Niimberg, antisemit fioros-,I. Am mai aflat ca Hitler nu-i
simpatiza deloc pe unguri §i ca ar fi preferat sa lege prietenie cu
lugoslavia si Romania.
In fine, am aflat ca regele Carol incercase in cateva randuri sa
is legatura cu familia lui din Germania, dintre care multi erau
membrii ai partidului hitlerist ca printul August Wilhelm, care
era conferentiar at partidului insa nu reusise, deoarece familia
nu dorea sa aiba de-a face cu el.
La cateva zile dupa sosirea mea la Berlin a venit .i Weber,
care a incercat sa explice, fara mutt succes, motivele
autodizolvarii Partidului National Socialist Roman, prezidat de
Stefan Tataliiscu.

Asa cum promisese, Rosenberg, peste cateva zile, m-a
chemat iar ca sa continue discutiile privitoare la situatia din
Romania.

Am stabilit ca eu sä continui la Bucuresti activitatea de
corespondent economic al ziarului Volkischer Beobachter §i
totodata sa iau contactul cu Cuza, Goga §i Gheorghe Bratianu
pentru a incerca de a-i face sä fuzioneze, creilnd astfel un partid
putemic de guvemare. Rosenberg' m-a autorizat sa comunic
acestor sefi de partide ca Germania este gata, in caz de s-ar
forma un astfel de guvem, sa incheie un acord comercial extrem

de favorabil Romaniei, cumparand cerealele romanesti nu la
pretul pietii mondiale, nerentabil pentru producatorul roman, ci

la un pre; asemanator cu cel al pietii inteme germane. Acest
lucru era posibil din parted Germaniei, pentru ca tot importul de

cereale se facea de care o institutie statala (G.I.C.), care, la
randul ei, plasa aceste cereale la precut pietii interne, pentru a nu
crea dificultati agricultorilor germani care pe piata libera nu ar fi
putut concura cu Argentina, Canada si alte tari.
Mai departe Rosenberg m-a autorizat sa comunic fefilor de

partide ca Germania va recunoaste granitele Romoniei, ceea
ce Insemna, practic, ca nu va sprijini revizionismul maghiar.
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Rosenberg m-a autorizat sa -i comunic lui Gheorghe Bratianu
ca va avea din partea lui tot sprijinul pentru a tine conferinte la
Berlin sau in orice alt oral din Germania. A transmis salutari
profesorului Cuza, pe care It cunostea de la un congres`tinat-tt
exprimat dorinta de a-I citnoaste to
Budapesta in 1928 $i
curand si pe Goga.

Eu am mai cerut domnului Rosenberg unele explicatii
privind tratatul de convert, aratand ca Roman' ia are nevoie $i rib
devize (valuta) pentru a face fats platii cuponului extern. El mi-h
raspuns el a discutat problema unui tratat comercial cu Romania
cu ministrul Hjalmar Schacht; ewe a spus ea Germania nu poate
plati marci libere (devize) decat in -e4drul unui tratat special at
produselor petrolifere. Tot restul comerlului trebuie sä se faca in
clearing, adica prin schimb de marfuri.
La aceasta convorbire asistase si Schickedanz, care la iesirt

m-a chemat in biroul lui ca sa-mi spuna Ca recunoasterea

granitelor Romaniei de catre germani, de care a vorbir
Rosenberg, reprezinta un foarte mare suedes pentru aceasta tars
si sa nu cred ca a fost usor lui Rosenberg sa obtina adeziunea lui
Hitler, caruiali-a vorbit de acest proiect politic. Hitler ar fi sus
ca recunoasi4ea din partea Germaniei a granitelor romanestitir

fi insemnat intlirea frontului antirevizionist condus de ca'tre
Franta. Ar mai fi spus ca Romania ar fi trebuit sa urmeze sfatul
dat de contele Czemin in 1918 de a regulariza posesiunea
Basarabiei printr-un plebiscit. A yasat insa." sa tread. 15 ani ark'
de a face nimic in acest sens..
Germania si azi apara punctul de vedere 'ca toate populatiile
regiunilor litigioase din punct de vedere al apartenentei unui stat
sau altuia sa aiba dreptul de autodeterminare.
Inainte de a pleca in tars m-am dus la LegatiaRpmana ca sa
it vizitez pe Ilcui, prim-secretar at legatiei, pe care Goga ma
rugase sail caut, find concetatean at lui din Rasinari.
Ilcus mi-a spus ca comertul romano-german stagneala /din
cauza lipsei de valuta a Reichului. De altfel guvemul n'azist se
lupta cu atatea dificultati externe si economice, incat ministrul
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Romaniei, Petrescu Comnen, este convins ca in curand Hitler va
fi nevoit sa cedeze locul unui 4uvem social democrat. Ministrul

de comert, al Romaniei urma sä vina la Berlin in vederea
incheierii unui nou acord comercial, insa Comnen sfatuise
Bucure§tiul sä mai amine aceasta vizita in meeptarea
desfawrarii mienimentelor politice intemationale in curs.

Cu diplomali ca Petrescu Comnen, Cadere, Vasile Stoica
etc. fi cu politicieni ca Julia Maniu, Gheorghe Brdtianu fi
Armand Ccilinescu nu este de mirare a am ajuns In 1940 la
dictatul de la Viena.

Ajuns in tars, m-am prezentat lui Goga §i i-am comunicat
rezultatul convorbirilor mete cu Rosenberg. S-a aratat foarte
multumit §i mi-a spus ca in ce prive§te fuziunea cu partidul lui
Cuza §i al lui Gheorghe Bratianu trebuie sä se sfatuiasca intai cu
regele, pentru ca avand promisiunea acestuia ca in curand ii va
incredinta puterea nu dore§te sä se nasca suspiciunea ca. el
Goga voiqte sa forteze mina regelui. Mai .rarnanea spunea
el sa se sfatuiasca §i cu §efii lui de organizatii din diferitele
regiuni ale tarii.

I-am laspuns lui Goga a Rosenberg mi-a atras atentia in
mod deosebit si-i; spun ca clack' el (Goga) va vorbi cu regele
despre propunerile lui Rosenberg, sa-i atragi atentia ca
Germania este dispusa sä incheie cu once guvem roman domic
de o apropiere de Germania un tratat de amicitie §i o conventie
economics, avand la baza conditiile expuse mai sus; fuzionarea
partidelor nu reprezinta decat crearea unui instrument politic pus

la dispozitia regelui pentru a-i uftra pa§irea pe drumul unei
:apropieri de Germania, pe care o dore§te §i el, in cazul cand
Partidul Liberal §i Partidul National Taranesc nu" 1-ar urma pe
.aceastA cale. In consecinta, nu poate fi vorba de o fortare de
mana a regelui.

A limas ca eu sa nn vorbesc Inca cu Cuza §i Gheorghe
Bratianu, pans cand Goga nu va fi fost in audienta la rege.
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Dupa cateva zile Goga mi-a comunicat ca a fost la rege si i-a
adus la cunostinta mesajul lui Rosenberg, privind Garda de Fier.
In ce prive§te acordul economic propus de Germania, regele a

spus ca foarte Cura'nd ministrul de industrii §i comers, Ion
Manolescu-Strunga, va pleca la Berlin pentru a discuta conditiile
In care s-ar putea ajunge la o Ince Legere. Regele a luat cuno§tinta

cu multa bucurie de declaratia lui Rosenberg privind hotarele
tar' ii,

a adaugat insa ca nu a sosit Inca momentul pentru

Incheierea unui. acord politic. Regele ar mai. fi spus ca ar fi
imbucurator ca fuziunea proiectata de Goga sa reuvasca, mai cu

seams pentru ca partidul lui Cuza ar mai pierde ceva din
coloritul sau antisemit.
Din toate cele spase de Goga eu am dedus ca i egele nu este

.

Ina hotdrit asupra drumului pe care it va urma fi aoeaptci
desfricurarea evenimentelor politice internationale, cdutdnd sa
ceLytige timp.

Goga m-a rugat sä ma duc la Iasi ca sa aflu de la profesorul
A.C. Cuza daca principial el este de acord sa se asocieze cu
Goga pentru realizarea unui program politic comun, In ce
prive§te pe Gheorghe Bratianu, a camas ca Goga personal sa
discute cu el.
.M-am dus la Ia§i §i am comunicat lui A. C. Cuza intenpile lui
Rosenberg privind Romania §i propunerea lui Goga de a fuziona

cu L.A.N.C. (Liga Apararii National Cre§tine), prezidata de el
(Cuza). Cuza personal a fost absolut de acord cu propunerea lui
Goga, pentru ea a Infeles ca Liga singurd, ca partid antisemit,
nu avea perspectiva de a ajunge vreodatci sa guverneze tam,
insd in aliantil cu Goga, care era omul de incredere. al regelui,

situatia se schimba cu totul. A limas ca A.C. Cuza sa se
sfatuiasca §i cu full/ sad, profesor Gheorghe Cuza, secretarul
general al partidului, Gheorghe Cuza a fost contra fuziunii, pe
motiv ca Goga ar fi mason si filosemit fi ar compromise numele
lui A.C. Cuza.

Am plecat deci de la Ia§i fora rezultat pozitiv,einsa cu
promisiunea lui A.C. Cuza ca va Incerca

sal-1
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schimbe atitudinea. Adevarul era ca Gheorghe Cuza
Cuza
ravnea sa devina §ef de partid la moartea tatalui sau, lucru care
devenea imposibil dna se facea fuziunea, Goga fund destul de
tanar.

Intre timp Goga, la Bucure§ti, avusese o intrevedere cu
Gheorghe Bratianu, care §i ea nu dusese la nici un rezultat.
Gheorghe Bratianu spera ca in curand toate factiunile Partidului
Liberal (factiunea TatVascu §i factiunea Dinu Bratianu) se vor
uni sub conducerea lui. Totodata, Gheorghe Bratianu nu accepta

sa se desparta de firma "Partid Liberal" legata de familia
Bratianu de trei generatii. Goga nu s-a aratat afectat de aceste
qecuri, pentru ca regele u promisese Inca o data ca in curand Ii
va incredinta guvemarea.
In saptania'nile care au urmat m-am ocupat cu corespondenta

ziarului Volkischer Beobachter, pe care o cam neglijasem in
ultimul timp. Il vedeam aproape zilnic pe Goga §i pe omul sau
de Incredere, Tilica Ioanid, deputat de Mehedinti, prieten §i el,
ca §i Goga, cu regele Carol.
Weber, care se Intorsese din Germania, mi-a spus ca partidul

legionar, renascut dupa dizolvare, sub firma "Totul pentru
Tara"22 continua sä primeasca ajutoare de la Himmler, Goebbels
§i Streicher. Rosenberg insa se Linea de cuvant §i nu mai primea
nci un legionar la ministerul sau.
Ata§atul comercial german, Krause-Wichman, care avusese
mai multe conferinte cu ministrul roman de industrie §i comers,
Manolescu-Strunga, -era de parere ca vizita acestuia la Berlin va

fi zadarnica, pentru ca cererile de devize (valuta) din partea
Romaniei sunt inacceptabile.

In fine, ministrul Germaniei la Bucure§ti, contele von der

Schulenburg, urma sä piece ca ministru al Germaniei

la

Moscova, postul din Bucure§ti ramanarid vacant.

Gheorghe Bratianu, care pregatise tot materialul pentru
conferintele care urma sä le Ong in Germania, a exprimat dorinta
sa piece odata cu mine pentru ca sa-1 pot prezenta lui Rosenberg.
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Am hotarlt sa plec atunci sand Manolescu-Strunga va fi la
Berlin, spre a putea urrnari mersul tratativelor pentru conventia
economics romano-germana.

La doua zile dupa plecarea lui Strunga am plecat §i eu cu
Gheorghe Bratianu. L-am prezentat la Berlin pe Bratianu lui
Rosenberg. Eu nu am asistat la convorbixea lor, am aflat doar de

la SchiCkedanz ca obiectul conversatiei for a fost in' special
problema Basarabiei §i problema relatiilor ruso-sermane. iFtiam

de alYel din gura lui Broltianu ca problema Basarabiei 11
preocupa mai mult ca oricare alta. Bratianu a cerut sa aiba o
Intrevedere $i cu Hermann Goring qi cu Hitler, iar Rosenberg i-a
mijlocit aceste Intalniri23. Bratianu a tinut vreo trei conferinte in
Germania.

Eu am comunicat lui Rosenberg rezultatul audientelor lui.
Goga la rege §i dificultatile care stau in calea formarii unui
partid politic mai puternic cu o noua orientare economics §i
politica. I-am mai spus ca regele Carol continua sa-i promita lui
Goga ca ii va incredinta puterea. L-am intrebat pe Rosenberg
clack' este multumit de Intrevederea avuta cu Gheorghe Bratianu,
iar el mi-a raspuns ca acesta i-a facut impresia unei persoane cu
vederi politice sanatoase.

Timp de zece zile Manolescu-Strunga a dus tratative cu

doctor Wohlthat, fua ca sa ajunga astfel cum prevazuse
doctorul Krause--Wichman

la nici un rezultat apreciabil, urrn'and

ca Wohlthat sa vina mai tarziu la Bucure§ti pentru a relua
convorbirile.

In aceste zile vedem zilnic pe Schickedanz §i pe Walther
Schmidt de la V51kischer Beobachter §i gratie for am reu§it sa
obtin o Intrevedere cu Schacht, prqedintele Bancii Reichului. El
cuno§tea Romania din timpul razboiului mondial. Mi-a spus ca

data am avea o politrtzreconomica sandtoasii, am fi una din
fcirile cele mai bogate din lume. A mai spus ca Banca Reichului

are beciurile goale, Insa viata economics pulseaza, pe sand
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Banca Nationale a Romaniei are beciurile One de aur, iar viata
economics stagneaza.
Tot in aceste zile am cunoscut in biroul lui Schickedanz pe
hatmanul Skoropadski. El mi-a pus multe intrebari privitoare la
situatia economics din Basarabia $i Bucovina §i mi-a confirmat

ceea ce §tiam. deja, a in 1918 regele Ferdinand nu a urmat

sfatul lui fi al contelui Czernin de a face un plebiscit in
Basarabia.
Skoropadski s-a mai plans ca autoritatile rcimane persecute
populatia ruteana din nordul Bucovinei.

Inainte de a pleca in tars am n-Ei fost in audienta la
Rosenberg, care m-a rugat sa tin legatura cu Goga §i cu Cuza §i

ca spera sa-i intalneasca cu ocazia Congresului Partidului
National Socialist de la NiImberg, pentru care el le va trimite la
timp invitatia.
Trebuie sa mentionez Ca tot cu ocazia acestei §ederi la Berlin
am facut, prin Schickedanz, cuno§tinta lui Manfred von
Killinger. El era pe punctul de a pleca in S.U.A., unde fusese
numit consul general al Germaniei.
Despre el Schickedanz mi-a povestit o istorie ciudatA. El era

un veohi partizan §i prieten al lui Hitler §i fusese in timpul
razboiului comandantul unui torpilor german. In 1919 fusese
comandantul partizanilor germani in Silezia, care se luptau cu
partizanii polonezi comandati de Korfanti, cu ocazia
plebiscitului din aceasta provincie. In 1933, la preluarea puterli
de catre Hitler, el a fost numit prim-ministru al Saxoniei, cu
sediul la Dresda. Cand a izbucnit complotul lui Ernst .Riihm

contra lui Hitler, Himmler a primit puteri depline pentru a
reprima aceasta rascoala24.

Unul din

firele complotuldi

descoperit ducea la Killinger. In consecinta, s-au prezentat la
biroul lui din Dresda doi ofiteri S.S. (Schutzstaffel trupe de
protectie), dandu-i 10 minute timp .pentru a pune in ordine
hartiile sale personale (testament etc.), urmand ca dupe asta el sa
se impute, sau sa* fie impu§cat. 0 secretary din camera ve,cina,
auzind conversatia ofiterilor cu §eful ei, a avut prezenta de spirit
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sä cheme la telefon Pre.edintia Consiliului, la Berlin, cerand sa

vorbeasca at Hitler. A avut norocul sä i se dea legatura, iar
Hitler, afland despre ce este vorba, a chemat la aparat pe cei doi

S.S.-i§ti, dandu-k ordin sa-1 lase in pace pe prietenul sau
Killinger.
Cand Schickedanz imi povestea aceast5.' istorie, nu a§ fi putut
sa-mi inchipui el dup5. §ase ani acest om avea sa tina in mans, la
un moment dat, destinele Romaniei.

Intors in tail, am reluat activitatea de corespondent.
La Bucure§ti nimic nu era schimbat. Tatarascu guvema, iar

Goga era convins, ca intotdeauna, ca in curand regele va face
apel la el §i se vor realiza planurile lui politice §i economice.

Cand a venit timpul Congresului anual at Partidului National
Socialist de la Ntimberg, Rosenberg, conform promisiunii, mi-a
trimis cinci invitatii oficiale pentru a lua parte la programul de

festivitati care dura zece zile. Am dat doul invitatii lui Cuza,
pentru el §i fiul sau, una lui Goga, una lui. Gheorghe Bratianu,
iar una am retinut-o pentru mine.

Goga nu. a putut veni la Niimberg, in schimb a delegat ca
loctiitor pe Alexandru Hodo§, directorul cotidianului gogist
Tara Aloastrd. Gheorghe Bratianu a venit abia la sfar§itul
congresului, facand act de prezenta doua zile. Cei doi Cuza,
Hodo§ §i eu am asistat la tot programul.

La Ntirnberg erau adunati ca oaspeti toti diplomatii tarilor
§i foarte multe personalitati politice

straine de la Berlin,

marcante din lumea intreaga. Mai toti invitatii luau seara masa la
acela§i restaurant, special amenajat pentru ei.
Masa rezervata romanilor era vecina cu masa ungurilor, care
erau reprezentati prin contele Istvan Bethlen, fost prim-ministru,
capitanul Ferenc Szalasi, viitor prim-ministru §i altii. Rosenberg
aproape zilnic venea la masa noastra §i avea conversatii

indelungate cu A.C. Cuza, pentru ca, in timpul congresului,
guvernul german promulgasi legile antisemite, care panel
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atunai nu existau in Germania sub nici o forma. Rosenberg,
aproape ostentativ, niciodata nu a luat loc la masa ungurilor.
In timpul congresului am avut ocazia sa cunosc aproape toate

marimile national socialiste. Am stat de vorba cu Darri,
ministrul agriculturii, cu Wagner, ministrul comertului §i cu

faimosul Feder, care avea o noua teorie monetara, care se
dovedise inaplicabill. Am mai facut cuno*tinta cu Steinhardt,
despre care va fi vorba mai jos, care era director general al
Centralei Statale de Import a Cerealelor in Germania. El era
prieten vechi cu Schickedanz.
Atmosfera in care se Linea acest congres degaja impresia nets
ca Germania este in plina ascendents, iar Franca in retragere. pe

toata linia. Germania trecuse in mod deschis la o inarmare
febrila. Renania era evacuata de trupe franceze, iar plebiscitul
din Saar daduse 98% din voturi in favoarea Germaniei25.
.
Plecand din Nurnberg, m-am dus la Berlin, unde ma chemase

telefonic Schickedanz, care pa.'easise congresul cu cateva zile

inainte de inchidere. Aici ma a§tepta o mica neplacere.
Schickedanz mi-a spus in mod absolut confidential ca avusese

vizita lui Reinhard Heydrich, §eful politiei secrete de stat
(Gestapo)2:6, care i-a spus cd el este informat cum cd eu a.7 fi
omul evreilor ,si agentul doamnei Lupescu .yi al regelui Carol, §i
ca am ajuns cine tie prin ce mijloace sä fiu corespondentul
Wilkischer Beobachter la Bucure§ti §i sa ma bucur de increderea
lui Alfred Rosenberg. Schickedanz mi-a spus ca 1 -a liniqtit pe
Heydrich §i ca chestia este defmitiv inchisa, insa Heydrich a
exprimat dorinta sa ma cunoasca §i in acest scop m-a invitat sa
iau cu el dejunul in restaurantul §i in ziva care mi le-a indicat
Schickedanz. Eu am inteles imediat cd aceastd intrigci murdard

nu putea veni dec.& de la legionari, sau politieieni care sau
folosit de legionari, pentru cd Heydrich era omul lui Himmler,
iar eu ,stiam prea bine cd Himmler avea legdturi permanente cu
legionarii.
Dejunul cu Heydrich a avut loc in camera separata a unei
beard din suburbia berlineza Friedenau. A luat parte §i domnul
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Schickedanz. Conversatia a avut ca obiect mai cu seams
problema evreiasca, pentru ca asa cum am spus tocmai
atunci se facusera cunoscute la Ntimberg legile antievreiesti
germane. Heydrich spunea ca in curand Romania va primi un
nou val de evrei germani in cautare de adapost gi ca ei vor cauta

sä tulbure si mai mult relatiile romano-germane. El s-a mai
interesat de motivele care 1-au facut pe profesorul Cuza sa se
desparta de Codreanu.
In general, Heydrich mi-a facut impresia unui om de cultura
foarte mediocra, orbit de problema masonica $i evreiasca.

Schickedanz mi-a spus ca Rosenberg a fost foarte mirat ca

Goga nu a venit personal la Niimberg delegand pe un
colaborator at sau care, din pacate, nu vorbea nici limba
germana. A addugat cd dacci Goga fi regele nu se vor grdbi set'

Intindd mina Germaniei, s-ar putea ca in viitor set se ridice
obstacole serioase in fata unei amicitii romano-germane, pentru
ca. legdturile Intre Italia ¢i Germania se consolideath pe zi ce
trece, iar Italia a Imbrcitipt cauza ungard fi este pe tale de a
Incheia acorduri politice fi economice cu Bulgaria. Dacd Intr-o
bund zi s-ar pune problema ca Germania sd aibd de ales Intre

Romania fi Italia, nu ar fi de mirat ca Romania sd rdmand
izolatd.

Trecand la Gheorghe Bratianu, Schickedanz a spus ca
judecand dupa convorbirile avute de el cu Rosenberg $i G6ring,

se pare ca acest politician este in primul rand preocupat de
chestiunea Basarabiei $i ca el ar dori sa consolideze stapanirea
acestei provincii cu ajutorul Germaniei. Rosenberg insa ar fi de

pkere ca aceasta chestiune nu este de actualitate, Rusia
Sovietica find angajata pe plan international in alte probleme
mai importante.
In ce priveste acordul economic romano-german,
Schickedanz mi-a spus a Germania, in situatia actuala, are mai
multi convenienta sä cumpere produsele romanesti din
Cehoslovacia, decal direct din Romania. Acest fapt denota clar
cursul urmat de guvemul Tharascu. De altfel, singurul diplomat
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strain din Berlin care nu a gelsit oportun a da curs invitatiei
primite de la guvernul german, de a participa la congresul de la
Nurnberg, a fost Petrescu-Comnen.

Intors in Cara am comunicat lui Goga impresiile mete de la
Niimberg $i rezultatul convorbirilor avute cu Schickedanz si
Rosenberg. El fusese informat $i de Hodos, care se Intorsese cu
impresia ca Franca nu mai era capabila sä puna stavila ridicarii
Germaniei.
Am spus lui Goga ca eu cred ca ar fi necesar sä Incerce din

nou o colaborare Cu A.C. Cuza, pentru motivul ca chiar daca
regele i-ar incredinta formarea unui guvem, in situatia actuala el
nu ar putea intruni 40% din voturile Carib; pentru a putea guvema
cu ajutorul unui parlament gogist, dar at fi nevoit sä faca cartele
electorate cu liberalii sau taranistii. In astfel de conditii nu va

avea niciodata mina libera pentru a infaptui programul lui
politic $i economic. In schimb, daca ar fuziona cu partidul lui
Cuza gi ar pomi o campanie serioasa de organizare a noului

partid in toata tam este sigur ca s-ar putea sprijini pe un
parlament propriu in caz de alegeri si nu pe unul de Imprumut.
Am propus lui Goga sä ma autorizeze sa vorbesc Inca o data cu
prof. A.C. Cuza. De parerea mea au fost gi Alexandru Hodos gi
Tilica Ioanid, ambii prieteni politici $i devotati ai lui Goga.
Goga con.;imtind, eu am luat iar drumul la$ului, cu speranta ca
de asta data voi reusi.
Profesorul A.C. Cuza era convins ca o fuziune cu Goga a
Ligii Apararii National Crestine ar putea fi salutara pentru tars $i
ar face ca anumite foruri germane sä Inceteze a sprijini actiunea

legionarilor, Din nefericire insa, Gheorghe Cuza nu era de
aceasta parere. El.spunea ca puterea partidului cuzist se trage din
aversiunea care o are poporul roman, $i in special moldovenii,
pentru evrei. Or, fuzionand cu Goga care nu este antisemit ba
din contra, de care se vorbeste ca ar fi mason L.A.N.C. ar
pierde simpatia alegatorilor.
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Am limas doua saptlimani la Ia§i, cautand sa-1 conving pe
Gh. Cuza, punand in mi§care i pe multi §efi de organizatii
judetene cuziste, care erau §i ei de parerea lui A.C. Cuza §i a
mea, insa iadarnic. Cu aceasta ocazie am constatat ca Gheorghe
Cuza ducea o viata destrabalata. Era mare iubitor de bautura si
se ocupa foarte putin de catedra universitara de drept roman pe

care o detinea. Totodata, el planuia sa construiasca o casa pe
terenul tatalui sau in str. Codrescu, insa nu prea avea bani.

Intamplarea a facut ca sä intalnesc la Ia§i pe un rus de
nationalitate armeana, originar din Armavir (Rusia), pe care it

cunoscusem bine in anul 1919 la Tiflis, pe nume Tarasov
(Taras'pn). El era de catva timp stabilit in Romania §i avea
postul de director la intreprinderil6 lui Hlebnikian §i
Vartparonian, tot armeni ru§i refugiati in Romania, care

infiintasera la Bucure§ti doua fabrici de postav: "Postavaria
Romans' si fabrica "De lea Veche" §i mai erau §i reprezentantii
fabricii "Scherg" din Bra§ov, pentru Romania veche.
Tarasov, auzind ca sunt reprezentantul lui Viilkischer
Beobachter in chestiuni economice pentru Romania, mi-a spus

ca firma for cauta de luni de zile sa incheie o afacere de
compensatie cu Germania, insa nu reu§e§te din cauza
dificultatilor pe care be intampina din partea Centralei de Import
de Cereale Germane din Berlin. Firma for dorea sä cumpere o
partida mare de fire de Lana §i de tesaturi de bumbac livrand in
schimb seminte §i turte de floarea-soarelui. Ei aveau aprobarea
Ministerului de Industrie Roman §i a Bancii Nationale, insa tot

dosarul se impotmolise la Berlin la G.I.C. Tarasov a spus ca
firma lui este dispusa sä plateasca un onorar de 50 000 marci
pentru obtinerea autorizatiei germane. Cum eu eram cu mintea
tot la Gheorghe Cuza, mi-a venit in gand sa incerc sa-i dau bani
ca sa-§i poata face casa, iar el sä inceteze sa faca opozitie la
fuziunea cu partidul lui Goga. Pentru mine era foarte u§or de
obtinut autorizatia care lipsea armenilor, pentru ca directorul
general de la G.I.C., Steinhardt, era prieten bun cu Schickedanz,
iar afacerea in sine era avantajoasa pentru ambele tari, refuzul
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lui Steinhardt datorandu-se numai atmosferei incarcate care
exista in raporturile economice romano-germane in urma

dificultatilor pe care le facea Romania. Am spus deci lui
Tarasov ca daca lucrurile stau astfel cum.spune, eu ii voi obtine
aprobarea in foarte scurt timp. In aceea§i zi, intalnindu-I pe Iura
Ciolac, deputat cuzist de Balti, prieten nedespartit de chef at lui
Gheorghe Cuza, 1-am rugat sa sondeze terenul daca acesta ar fi
dispus sä primeasca imprumut o suma de bani pentru a incepe
cladirea casei.

A doua zi Gheorghe Cuza singur a venit sa ma viziteze, a
deschis discutia despre cele vorbite de mine cu Ciolac §i ne-am
inteles ca eu sa-1 ajut cu casa, iar el cu partidul.
La Bucure§ti am intalnit pe I1i t Hlebnikian §i pe

Vartparonian, §i am constatat ca lucrurk. stateau exact astfel
cum imi spusese Tarasov. Am trimis prin curierul Legatiei
Germane o scrisoare lui Schickedanz, explicandu-i amanuntit
toata situatia §i cerandu-i sä intervina la Steinhardt pentru a
obtine aprobarea ceruta de Hlebnikian §i Vartparonian. In acea
vreme astfel de aprobari erau la ordinea zilei. Firmele
"Gross-Cagero", "Schwartz Galeries Lafayette", "Gaster
Cemauti" etc. facusera, cu toate ca erau evreie§ti, afaceri de sute
de milioane de lei prin compensatie cu Germania. Peste putine
zile am primit in§tiintarea de la Berlin Ca cererea a fost aprobata.
Am tinut sä dau toate aceste detalii, care se pot verifica §i azi,
pentru ca in actul de acuzare care mi s-a dresat la Tribunalul

Poporului in procesul Antonescu din 1946 scrie cu totul pe

nedrept Ca am primit o sums mare de bani de la Legatia
Germans.
Hlebnikian §i Vartparonian au platit astfdl cum convenisem
suma de cincizeci de mii de maxi, iar eu am putut pleca la Ia§i
pentru a perfecta aranjamentul cu Gheorghe Cuza. Am
imprumutat lui Gheorghe Cuza patru sute de mii de lei, iar el a
comunicat tatalui sau ca s-a razgandit §i ca ar fi totqi bine sa se

faca fuziunea cu partidul lui Goga, acesta find in gratiile
regelui. Bineinteles ca nu am spus niciodata batranului profesor
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A.C. Cuza motivele schimbarii atat de neasteptate a parerilor
fiului sau.

Intors la Bucuresti am spus lui Goga el poate Incepe
tratativele pentru fuziunea cu partidul L.A.N.C. Goga

m-a Intrebat cum am reusit sa Inving opozitia lui

Gheorghe Cuza. Am raspuns ca prin persuasiune, dar eu
cred ca a banuit ceva, si din acel Moment s-a nascut in
el gandul ca s-ar putea face o tranzactie mai importanta
cu Berlinul.
Tratativele pentru infa'ptuirea fuziunii au durat saptimani de

zile. Dificultatea era ca sefii de judete gogisti din Moldova,
Basarabia $i Bucovina trebuiau sa cedeze sefilor cuzistilor, care

aveau voturi mai multe. Eu nu am luat parte la toate aceste
tratative, nefiind membru al nici unuia din aceste particle, tineam
insa legatura cu toti deputatii cuzisti si gogisti.

In acest timp Il vedeam des si pe Vintila Ionescu. El fmi
spunea cd legionarii activeazd mai mult ca oricand in towel (ara
cd ei primesc subsidii importante de la Arthur Konradi, gful
Camerei de Comer( Romano-Germane din Bucure,sti. El mi-a

mai spus ca atata timp cat Germania va sprijini pe legionari,
regele nu iii va schimba actuala atitudine de expectativa fats de
aceasta tars.
Cand, in fine, toate asperitatile Intre cele doua particle au fost
'Maturate, s-a serbat la Ia$i, cu multa pompa, fuziunea oficiala

sub numele de Partid National Crestin27. A.C. Cuza era
presedinte suprem, iar Goga presedinte activ. Urma ca partidul
sa -$i inceapa activitatea organizatorica.

Pentru a face o demonstratie de forts, Partidul National
Cretin a tinut un congres la Chisinau. Cuza avea foarte multi
partizani in Basarabia, astfel ca la apelul sau s-au prezentat peste

una suta mii de tarani in capitala Basarabiei. Guvemul a
mobilizat toatA jandarmeria din intreaga provincie, pentru a
Impiedica eventualele excese contra evreilor. Totul a decurs insa
in liniste.
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Succesul lui Cuza se datora, in mare parte, faptului cd
rdranii crede 'iu cd el este din familia domnitorului Cuza, care ii
imptimantenise in secolul trecut.

In discursul pe care 1 -a tinut, A.C. Cuza a atacat Liga
Natiunilor, spunand ca ea este o institutie creata de capitalul
evreiesc mondial, iar guvemul Tatarascu, urmand directivele
date de ea, a adus saracia in tag. A mai spus ca recolta de anul
trecut din Basarabia sta 1i azi nevanduta in hambare, in timp ce
in alte tali din Europa este mare lipsa de paine. Tot in aceste tari
tabla de acoperit case $i fierul pentru a potcovi caii, ca gi caielele
sunt la jumatate pret ca in Romania. De ce guvemul Tatarascu
nu permite sa schimb5m porumbul 1i graul care putrez,este in
magazii cu tabla, cuie, pluguri 1i altele de care aveti nevoie?
Pentru ca Liga capitalului evreiesc de la Geneva si Paris

impiedica libera dezvoltare a comertului international sub
pretextul ca astfel mentine pacea in Europa. In realitate insa
tocmai aceasta politica de saracire duce la razboi etc., etc.

La o lung dupa congresul de la Chisinau, Partidul National
Cretin a tinut o mare Intrunire la Cemauti. Si aici Cuza a reusit
sä adune una sut5 mii de tarani.
Atat la Chisinau, cat $i la Cemauti au asistat reprezentanti ai

presei straine, in special germani
fotografii

$i

$i

italieni, care au trimis

reportaje detaliate ziarelor straine.

La Cemauti, Cuza a atacat problema Fondului Religionar
bucovinean, aratand ca acest fond care stapaneste zeci de mii de
hectare de padure, Inca de pe vremea austriecilor, era pe acea
vreme trecuta baza romanismului in Bucovina. Zeci de mil de

tarani au putut sa urmeze scoli cu bursele acordate de Fondul
Religionar. Toti tAranii romani primeau lemne gratuite pentru
case $i pentru foc, fondul avea o administratie model $i lui se
datoreaza, in mare parte, nivelul ridicat cultural si economic al
tal'anilor bucovineni in comparatie cu cei din Moldova. Azi,
spunea Cuza, fondul a incaput pe mana partidelor politice.
Consiliul de administratie este compus din politicieni liberali
taranisti. Veniturile fondului au scazut vertiginos. In schimb
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s-au imbogatit membrii consiliului de administratie

$i toti
samsarii evrei de lemne etc., etc.
Desigur, aceste congrese nu conveneau Partidului
Liberal-Tatarascu 1i observatorilor francezi din Romania.

Tatarascu, pentru a -li manifesta devotamentul fats de Franta,
a gasit un tap ispasitor in persoana lui Weber, care asistase la
Congresul din Chisinau in calitate de gazetar. El a comunicat

Legatiei Germane din Bucuresti ca prezenta lui Weber in
Romania este indezirabila. Weber, care nu avea absolut nici o

villa in tinerea acestor congrese, a fost nevoit sa plraseasca
tara..Prin astfel de manevre oamenii politici, aserviti Frantei,
cautau sa Invenineze relatiile romano-germane.
Cateva saptamani dupa. Congresul de la Cernauti s-a declarat
un loc de senator vacant In judetul Suceava. A.C. Cuza, cu toate

ca era deputat, a hotarit sa -$i puns candidatura pentru a da
dovada de puterea Partidului National Crestin. National taranistii
$i

liberalii au pus si ei candidata lor. Rezultatul a fost ca A.C.

Cuza s-a ales cu o majoritate zdrobitoare de voturi.
Toate aceste succese ale noului partid, desigur, nu ramaneau
neobservate la Berlin.

Goga, in .conversatiile care le avea cu mine, Imi facea
impresia Ca este gelos de succesele pe care be Inregistra Cuza in
Moldova, Si le atribuia cum am auzit de la persoane din
anturajul lui (Alexandru Hodos, Paicu, Aurel Stefanescu)

ajutoarelor banesti pe care le-as fi dat eu ramurii cuziste a
partidului.
Adevarul era ca eu nu dadusem bani pentru tinerea
congreselor, nici pentru alegerea de la Suceava.

Goga mi-a mai spus ca regele este foarte multumit de
intarirea Partidului National Cretin i I-a asigurat, ca
Intotdeauna, ca in curand va face apel la el. In schimb Vintila
Ionescu, care lucra cu Ernest Urdareanu omul cel mai apropiat
de rege in acel timp , mi-a spus ca Partidul National Crestin,
prin manifestarile lui, ingreuneaza mutt sarcina data de rege lui
Titulescu de a-1 impaca cu Franta. Cine avea dreptate, Goga sau
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Vintila Ionescu? Viitorul a dovedit ca ambii, pentru a regele
era un oportunist, firs linie politica, preocupat de un singur

lucru: de a se Imbogati cat mai repede. Or, guvernul
Tatarascu era docil si ii iniesnba tot felul de afaceri.

Pentru ca am adus vorba de afacerile fa'cute de regele Carol

in anii 1931-1936, trebuie sä precizez urmatoarele: In 1938
avocatul Naum, care fusese secretarul particular at lui Carol si se
separase de el, a venit la Berlin la A.P.A. (Biroul de exteme al
partidului) $i a oferit spre Vanzare un manuscris de dou5 sute de
pagini continand detalii despre toate afacerile facute de Carol.
Schickedanz mi-a dat manuscrisul ca sa-1 citesc, pentru a-mi da

parerea daca face sa fie cumparat sau nu. Eu am citit
manuscrisul, 1-am fotocopiat, si am dat avizul ca nu este cazul sa
fie cump5rat Am incredintat aceste fotocopii, in anul 1944, unui

gazetar neamt din Praga pe nume Mazold, care era prieten cu
Killinger din timpul cand el era ministrul Germaniei in Slovacia.

Acest Mazold nu era batran, deci s-ar putea sä mai traiasca in
Cehoslovacia si sä restituie manuscrisul, care este proprietatea mea.

Tot in acest manuscris, in limba franceza, era descrisa viata
de orgii a regelui Carol in compania lui Richard Franasovici, a
doamnei Franasovici, a comandorului Tautu, a doamnei

Lupescu etc., etc. Era descrisa prima intalnire a lui Carol cu
doamna Lupescu in casa lui Tautu. Carol find print mostenitor,

venea in casa lui Tautu dupa aventuri. °data a sosit pe
neanun ;ate. Tautu nu avea nimic, pregatit. A iesit pe strada si

.,.

intfilnit-o pe doamna Lupescu care facea trotuarul. I-a dat
instructiuni $i a prezentat-o lui Carol drept sotia unui inalt
functionar.

Cateva zile dupa alegerea de la Suceava am fost chemat de
SLchickedanz la Berlin. Aici situatia era urmatoarea: Rosenberg
avusese un esec in politica externs. Ministerul Skoropadski, care

era fondat de el, era de multi vreme vazut foarte rau de
Ministerul de Exteme al Reichului $i de Marele Stat Major
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German. Ei spuneau ca este o provocare inutile la adresa Rusiei
Sovietice §i favorizeaza strangerea legaturilor intre Franca Si

Rusia, politica care a dus la infrangerea Germaniei in 1919.
Hitler, find sesizat in aceasta chestiune, dupe multe discutii,
acceptase vederile Marelui Stat Major §i daduse ordin ca
Ministerul Skoropadski sä fie dizolvat, iar hatmanul sa nu mai
primeasca subsidii de la autoritatile germane. Rosenberg a
trebuit sa se incline, insa acuma ardea de nerabdare ca sa
inregistreze un succes pe alt front extem. Acest front trebuia sa

fie in Romania. El cuno§tea succesele Partidului National
Cretin atat din gura lui Weber,. care era la Berlin, cat §i din
reportajele presei, §i se gandea ca a sosit momentul ca sä
propuna regelui Carol Incheierea unui tratat de amicitie
(freundschaftsvertrag) germano-roman. Rosenberg §tia ca
guvemul Tatarascu este ostil Germaniei, insa iii zicea ca daca

regele este hotarit sa pa§easca pe drumul unei apropieri
economice §i politice de Germania, astfel cum repeta mereu in
conversatiile lui cu Goga, §i daca s-ar lovi de ostilitatea

guvemului liberal, avea acum la indemana un partid politic
puternic, cel National Cre§tin, cu ajutorul camia putea sa-§i
realizeze planurile.

Eu am spus lui Rosenberg ca ar fi bine Si redacteze acest
tratat pentru ca eu sa il pot arata intai -lui Cuza §i lui Goga.
Schita de tratat care a redactat-o Rosenberg avea treisprezece
puncte, dintre care cele mai importante erau urmatoarele:

1. Germania §i Romania nu vor intreprinde niciodata una
contra celeilalte acte razboinice (Kriegerische Handlungen);
2. Toate diferendele (neintelegerile) care s-ar putea ivi intre
aceste dotra tali se vor aplana prin tratative §i convorbiri directe;
3. Romania §i Germania i§i iau angajamentul de a Incheia un
tratat comercial, care va avea la baza ca directive (Leitgedanken)

ridicarea standardului de viata al poporului german §i at celui
roman. In acest scop, ambele tari se oblige a curati terenul de
obstacolele care se opun comertului romano-german; in primul
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rand de barierele vamale excesive, de contigentari §i de cereri de
devize nejustificate;
4. Germania gi Romania se obliga a incheia un tratat special

al petrolului §i al derivatelor din petrol. Prin acest tratat,
Germania se. obliga a pune la dispozitia Romaniei devizele
(valuta) strict necesare platii cupoanelor zlatoriilor exteme
romane contractate dupa anul 1929;
5. Germania recunoa§te actualele hotare ale Romaniei.
Mai urmau 8 puncte de importanta minors, privind

infiintarea unei universitati germane la Sibiu, navigatia pe
Dunare, invatarnantul in regiunile populate de saki etc. Tratatul
trebuia intheiat in cadrul statutului Ligii Natiunilor §i inregistrat
la Geneva28.

Inainte de a-mi inmana acest proiect, Rosenberg s-a dus la

Hitler pentru a-i cere avizul. Hitler era de acord cu toate
punctele insa nu-i pldcea punctul cu recunoasterea hotarelor,
despre care mai vorbise cu Rosenberg §i aka data; cum am aratat

mai sus. El fa repetat faptul ca Puterile Centrale, prin contele
Czemin ministrul de exteme austriac au sfatuit in 19! 8 pe

regele Ferdinand sa faca un plebiscit in acele regiuni ale
Basarabiei care nu fusesera cedate de Otto von Bismarck in
1878, la Congresul de la Berlin, Imperiului tarist. Regele
Ferdinand insa nu a urmat acest sfat. A mai spus Hitler cd
Ministerul de Externe al Reichului este de pdrere cd nu este bine

ca Germania sd se ardte antirevizionistd cand este vorba de
interesele fostilor ei alia(i (Bulgaria si Ungaria), iar revizionistd
atunci cand sunt in joc propriile ei interese.

Pentru ca este vorba de plebiscitul din Basarabia, trebuie sä

redau conversatia care am avut-o eu cu Czemin in 1920 la
Viena. El mi-a spus ca, cu ocazia Pacii de la Buftea, in 1918, pe
care a semnat-o, a avut o intalnire cu regele Ferdinand. Czemin
mi -a spus textual: "Ferdinand a avut o atitudine deplorabild
(erbdnnlich). A rezemat phinglind capul pe umdrul meu si a
spus: «Semnez tot, numai nu 1mi lua(i tronul»). Czemin mi-a

spus §i chestia cu Basarabia29
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Rosenberg insa nu a cedat in fata argumentelor aduse de
Hitler §i de Ministerul de Exteme, invocand ca Germania are un
interes vital ca Romania, in caz de razboi cu Franta, sa fie o Cara
neutra, pentru .a putea livra petrolul de care armata gerinana are
absolutnevoie. A mai spus ca el este in tratative §i cu regentul
Iugoslaviei, printul Paul, pentru incheierea unui tratat de
amicitie similar, iar exemplul Romaniei ar usura mult obtinerea
unui rezulfar satisfacator. In caz de reu§ita, Mica intelegere ar
ramane uh pact Indreptat numai Impotriva tendintelor
revizioniste maghiare, §i nu contra Germaniei. In cele din urma
Rosenberg a avut c4tig de cauza §i Hitler i-a dat
consimtarnantul sa trateze cu regele Romaniei pe baza
conditiilor sus expuse.
Wank Inteles cu Rosenberg ca eu sa plec in tars §i sa cer lui
Cuza §i lui Goga avizul asupra proiectului de tratat. In tars am
vorbit intai cu A.C. Cuza. El a fa'cut doua obiectii: Punctul 1 al
tratatului trebuia sa fie dupa el recunowerea granitelor
Romaniei, iar acordul comercial trebuia sä aib5 la baza nu numai
ridicarea standardului de viata al poporului, dar §i dezvoltarea

industriilor nationale romane care utilizeaza materii prime

provenite din Romania. Goga a fost

§i

el de acord cu

modificarile cerute de Cuza. Cu aceasta ocazie 1 -am intrebat iar

pe Goga data este sigur ca regele nu va face dificultati pentru
semnarea tratatului, trecand peste opozitia Partidului Liberal §i
National Taranesc. El a raspuns ca nu se poate ca regele sä nu-§i

dea seams ca conventia propusa de Germania este de o
importanta capitals pentru Romania, pentru ca recunoscand
granitele Romaniei, Germania de fapt renuntil de a sprijini
politica revizionistd maghiard. De altfel, conventia propusa nu
este in contradictie cu tratatele de aliantA pe care le are Romania
cu Franca §i cu Mica intelegere §i urmeaza sa tie inregistrata de

Liga Natiunilor. Goga a mai cerut ca, Inainte de a vorbi cu
regele, eu sa obtin de la Rosenberg acceptarea propunerii lui
A.C. Cuza privind industriile nationale, pentru ca sa nu se poatA
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obiecta ca Romania, facand un acord economic larg, pe baza
principiilor fixate, infra intr-o faza de exploatare colonials,
limitandu-se la livrarea de materii prime $i de produse agricole.
Am plecat, deci, din nou la Berlin si am expus lui Rosenberg

dorintele lui Cuza i Goga. El a acceptat punctul de vedere
roman $i a modificat proiectul de tratat in sensul dorit.
Rosenberg a spus .ca el este dispus sä vina la Bucuresti sa
semneze conventia gi sa discute cu regele modificari sau
adausuri care ar mai fi de fault In acest scop Rosenberg mi-a
incredintat pasaportul lui, at lui Schickedanz si at lui Maletke
(economistul ministerului), rugand ca regele sä dispuna sä se
aplice vizele de intrare in tail la Bucuresti, pentru ca daca aceste
vize s-ar cere ministrului Comnen la Berlin, presa europeana, in
special franceza, s-ar sesiza de aceasta calatorie 1i ar ingreuna
tratativele.
Am plecat la Bucuresti si am predat lui Goga atat conventia
parafata de Rosenberg, cat $i cele trei pasapoarte.
Goga s-a dus in audienta la rege i i-a inmanat tratatul,

aratand toate avantajele care ar decurge pentru Romania din

aceasta conventie. Goga a mai atras aten(ia regelui cd

evenimentele ultimului an - evacuarea Renaniei de cdtre
francezi, plebiscitul din regiunea Saar - dovedesc cd azi

Germania discutd cu Frania de la egal la egal .yi nu este deci
bine ca Romania sd persevereze-In politica inauguratd in 1920,
atunci cad Germania era la pcimant, iar Franta atotputernicci.
Regele a fost cu totul de acord cu Goga, ca aceasta conventie

corespunde perfect intereselor Romaniei, si a propus sä se
intalneasca cu Rosenberg, Schickedanz si Maletke cu ocazia
unei vanatori care va avea loc in Ardeal, la care eivor fi invitati
$i unde el va putea discuta si alte chestiuni privind relatiile
romano-germane. Probabil ca regele se &Idea la ajutoarele care
le primeau legionarii de la anumiti politicieni germani.

In prezenta lui Goga, regele a chemat pe prefectul politiei
Gavrila Marinescu si i-a inmanat pasapoartele celor trei germani,
dandu -i ordin sa be aplice vize de intrare in tail. Marinescu a

obiectat ca el n-a mai dat astfel de vize niciodata, ele find de
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competenta Ministerului de Exteme, insa regele a replicat a
intrarea in tail a celor trei germani trebuie deocamdata sä fie
tinuta secrets §i ca el sa confectioneze o §tampila §i sä iscaleasca
vizele de intrare. Regele a ramas inteles cu Goga ca a doua zi se
va prezenta Tilica Ioanid omul lui Goga qi prieten cu regele

pentru a ridica pappoartele vizate §i a aflat localitatea unde
urma sa alba loc vanatoarea §i data fixate.

A doua zi, cand s-a prezentat Tilica Ioanid la rege, acesta a
restituit pappoartele celor trei germani, avand vizele puse de
Gavrila Marinescu §terse cu clor in mod grosolan, §i a spus sa-i
comunice lui Goga a semnarea conventiei nu este oportuna §i
ca vizita lui Rosenberg in Romania este deci inutile.
Goga s-a dus la rege pentru a afla motivele acestei atitudini

schimbate de la o zi la alta. Regele a spus ca s-a consultat cu
Tharascu prim- ministru §i cu Manolescu-Strunga, ministru
al industriei §i comertului. Tatarascu a declarat ca in cazul cand
s-ar semna o astfel de conventie cu Germania, el Si Titulescu ar
fi nevoiti saii dea demisia. Demisia acestor doi mini§tri ar fi
insemnat intreruperea tratativelor pe care be ducea de atata
vreme Titulescu cu Franca pentru ca regele Carol sa primeasca o
invitatie oficiala din partea guvemului francez de a veni la Paris.

Regele a spus lui Goga sa-i comunice lui Rosenberg a pentru
moment vizita lui in Romania este premature §i ca va veni ziva
cand se va putea semna tratatul de amicitie §i acordul economic
romano-german.
Regele Carol a sacrificat deci interesele vitale ale kith unei

ambitii ridicole fi stupide: aceleia de a fi primit official de
guvernul Franfei, spcillind astfel amintirea dezagreabild cd
Franja it declarase indezirabil pe teritoriul ei, atunci cand era
In exil.

/Wel, cum regele Ferdinand iscdlea orice pentru ali salva

tronul, demnul seiu fiu, Carol, sacrifica, cu ajutorul unor
politicieni aserviti, interesele vitale ale Romciniei, In schimbul
unei mici satisfactii personale.

www.dacoromanica.ro

RAD U LECCA

118

Eu sunt eonvins qi azi, dupa aproape 30 de ani, ca
iscalirea tratatului propus de Germania in 1935 ar fi salvat
Romania de toate nenorocirile care s-au abatut asupra ei in
anii 1940-1944. Dictatul de la Viena, care a atribuit
Transilvania de nord ungurilor, nu ar mai fi fost posibil. Or,
este qtiut ca acest dictat a provocat criza de guvern, venirea
la putere a legionarilor cu Antonescu qi abdicarea lui Carol.

Intrarea in razboi a Romaniei se datoreaza in primul
rand legionarilor qi lui Antonescu, iar in al doilea rand
ticaloqiei oamenilor politici liberali qi tarani§ti care nu au
vrut sa-si asume raspunderea guvernarii, pretextand ca
"timpul este at militarilor". Este §tiut ca cedarea Basarabiei
nu a provocat in Romania nici macar criza de guvern., Este
sigur ca aceasta cedare ar fi avut loc chiar daca se iscalea
tratatul din 1935, pentru ca Germania avea interes sa nu
indispuna Rusia Sovietica, gi chiar daca ar fi avut intentia sa
Impiedice cedarea, nu avea posibilitatea materials. Dar ce

interes direct ar fi avut Germania sa satisfaca dorintele
ungurilor in Ardeal daca Romania ar fi fost o tars neutra qi

in bune ['el* cu Germania, astfel cum doreau Hitler qi
Rosenberg in 1935? Nici unul! Pentru ca livrarile de petrol

ar fi fost asigurate qi nu ar fi fost nevoie de o sageata
teritoriala strategics care ducea 'Ana la poalele Carpatilor §i
care avea ca scop sa impiedice Romania de a trece in randul
adversarilor Germaniei gi sa asigure livrarile de petrol. De
astfel qi "sageata strategics" era mai mutt un pretext, pentru
ca regele Carol, in 1939, dupa ocuparea Poloniei de catre

germani gi rugi, a incercat in fel §i chip sa ajunga la o
intelegere cu Germania. insa era prea tarziu. Pentru ca Inca
din 1937 se stransesera definitiv legaturile Intre Germania qi
Italia, iar Mussolini cerea Ardealul pentru Ungaria. El nu ar

n cerut acest lucru daca ar fi qtiut ca Germania Intreline
relatii de prietenie cu Romania.
Goga m-a insaminat deci sa ma intorc la Berlin §i sa-1 asigur

pe Rosenberg ca partida nu este Inca pierduta §i ca tratatul de
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amicitie §i conventia economics vor fi incheiate atunci cand el
va veni la putere. Aceasta zi spunea el nu este departata,
pentru ca Partidul National Cretin ca§tiga zilnic teren.
Adevarul era ca partidul ca§tiga teren in Moldova, unde §efii
de organizatii judetene erau fo§ti cuzi§ti, insa. In Ardeal §i in

Muntenia, unde §efii erau oameni de-ai lui Goga (Silviu
Dragomir, popa loan Lupa§, Baciu Scridon, Stan Ghitescu, dr.

George Banu, Tilica Ioanid etc.), nu se facea absolut nimic
pentru organizatia partidului. Toti a§teptau ca "§eful" sa villa la
putere din mila lui Carol, iar nu prin sufragiul alegatorilor.
Am plecat la Berlin cu misiunea ingrata de a motiva refuzul
lui Carol, contrar tuturor asigurarilor pe care le &Muse Goga, §i

de a gasi o explicatie pentru mutilarea pappoartelor. Am
comunicat lui Rosenberg mesajul regelui §i sperantele lui Goga

§i am addugat de la mine cd cred cd nu mai este cazul sd se

pund bath pe cuvintele lui Carol, el find un oportunist
preocupat numai de situatia sa personalci, iar nicidecum de
binele tdrii.
Eu a§ fi crezut ca acest exec penibil suferit de Rosenberg it va

determina sa abandoneze definitiv ideea unei apropieri de
Romania. El insa nu voia sa dea inapoi. Mi-a spus sa comunic
lui Cuza §i Goga ca in curand Germania va inregistra astfel de
succese pe planul politicii intemationale, incat regele Carol va fi
nevoit sa se incline in fats realitatilor, iar pans atunci Partidul

National Cretin trebuie sa depuna toate eforturile ca sa se
sä ca§tige adeziunea maselor, pentru a prelua
organizeze
puterea din vointa alegatorilor, iar nu numai din bunavointa
regelui.

Am limas la Berlin doua saptamani, avand zilnic ocazia sa
intalnesc pe Schickedanz Si pe W. Schmidt de la Volkischer
Beobachter. Am aflat de la Schickedanz ca Hitler a fost foarte
nemultumit de e§ecul avut de Rosenberg §i ar fi spus ca astfel de
experience nu se vor -mai fepeta.

M-am intors la Bucure§ti §i am spus lui Goga parerea
exprimata de Rosenberg.
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Au mai trecut cateva saptamani §i s-a intamplat ca in judetul
Mehedin ;i sa se declare un loc de deputat vacant. Goga, care iii
amintea succesul lui Cuza de la Suceava, a dorit sa dea si el o
dovada de forts $i -a candidat pentru locul vacant. Din partea
national taranistilor a candidat dr. N. Lupu. Aceasta alegere a
fost de pomina, pentru CA atat t;a1" inistii cat Si national crestinii
au concentrat la Tumu Severin detasarnente de propagandisti qi
batausi din toata Ora. Rezultatul alegerii a fost ca dr. N. Lupu a
fost ales cu o mica majoritate.
Pentru Congresul anual de la 'Ntimberg al partidului hitlerist,
fi irimanate
membrilor marcanti ai Particiului National Cretin. Au participat
la congres urmatorii deputati gogo-cuzisti: Tilica .Ioanid,

Rosenberg mi-a trimis zece invitatii, spre a

Gheorghe Cuza, Nichifor Radu, Iura Ciolac, Urziceanu, prof.
Tomescu §i Mama.
La Nurnberg am avut ocazia satl cunosc pe Galeazzo Ciano,
ginerele lui Mussolini, care mi-a spus ca relatiile comerciale
italo-roma'ne lasau mult de dorit §i ca toate incercarile Italiei de a
ajunge la incheierea unui acord economic avantajos ambelor tari

au esuat din cauza cererilor excesiye de devize (valuta) din
partea Romaniei. Tot la acest congres am avut ocazia sa constat
ca relatiile italo-germane deveneau tot mai stranse, pentru ca in
fiecare sears la masa oaspetilor italieni lua parte Rudolf Hess,
sau G6ring, sau Hin-unler §i reprezentanti ai delegatiei ungare.

La masa romanilor nu venea decat rareori Rosenberg sau
Schickedanz.

Toata iama '35-'36 am stat la Bucure§ti ocupandu-ma cu
.Volkischer Beobachter.

Noul

reprezentant politic al

lui

Volkischer Beobachter la Bucuresti in locul lui Weber era un
neamt de la Sibiu pe nume Tzeil. Nu aveam aproape nici un
contact cu el. La Legatia Germans aveam cativa prieteni, in
special pe consilierul Herman von Ritgen, care ma tineau in

curent cu situatia din Germania.
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Goga, pe care it vedeam aproape zilnic, nu facea absolut
organiza partidul §i se multumea sa mearga in
nimic pentru
fiecare sa'peamlina la rege, pentru a auzi tot acelea§i promisiuni.

Vintila Ionescu, pe care il vedeam des, Imi spunea ca
legionarii continua sä se organizeze primind ajutoare din
Germania. In primele luni ale anului 1936, imbolnavindu-se
reprezentantul ziarului Volkischer Beobachter de la Belgrad, am
fost rugat de W. Schmidt sa ma due in Iugoslavia ca sa fac un
reportaj asupra cauzelor care determina ca clearingul
germano-iugoslav sa nu functioneze.
Am fost doul saptarnani la Belgrad §i am luat contact cu mai
multi economiqti iugoslavi. Am facut reportajele cerute i am

aratat solutiile pe care le credeam necesare pentru a dezgheta

clearingul. La Belgrad am putut constata cd oameni ca
directorul Bdncii de Stat
ministrul de comer( priveau
chestiunile economice prin prisma intereselor iugoslave, spre
deosebire de oamenii de la noi, de tipul lui Manolescu-Strunga,
care nu avea altd preocupare decat de a fi pe placul Franrei.
La intoarcerea mea in tars Goga mi-a comunicat ea regele

este foarte sup6rat pe Titulescu, care nu reu§ise Inca sa
determine guvemul francez sa-i faca o primire oficiala. Totodata

mi-a aratat ziarul elvetian Journal de Geneve care, pe prima
paging, in prima coloana, aducea urmatoarea informatie:
"Suntem informari cd domnul Titulescu negociazd cu guvernul
francez si cu cel englez pentru a °brine ca regele Carol al
Romaniei so' poatd intreprinde o. cdldtorie oficiald atilt la Paris,
cat ,ti la Londra. Romania, in schimb, ar fi dispusd sci facci unele
concesiuni substanriale in domeniul economic fi politic".

Nu este exclus, spunea Goga, ca regele sa ceara demisia lui
Titulescu din guvem, iar aceasta demisie sa provoace caderea
guvemului. Regele nu a uitat ca in 1931 Titulescu §i Duca, de
acord cu guvemul francez, intentionau sa-i ceara abdicarea.
Duca este mort, iar Titulescu a fost mentinut de rege numai
pentru ca s-a angaljat sa aduca anumite servicii. Regele insa abia
a§teapta momentul sa se poata lepada de el. In vara anului 1936,
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Goga a plecat la Karlsbad (Karlovy Vary), in Cehoslovacia. De

acolo mi-a scris la Bucuresti sa trec pe la el, avand ceva
important a-mi spune. M-am dus deci la Karlsbad, unde Goga

m-a pus in curent cu planul salt, sub pretextul ca viziteaza.
Olimpiada, care in acel an se Linea la Berlin. El nu avusese in
ultimii trei ani posibilitatea sä cunoasca personal pe Rosenberg
$i dorea sa alba cu el o explicatie directs, fara intermediar. Ma
ruga sa ma duc la Berlin ca sa organizez vizita lui in cursul lunii
august. El urma sa piece in Franca, la Aix, unde eu aveam sa-i
comunic rezultatul demersurilor mele. Gaga considera ca zilele
guvernului Tdtdreiscu suns numdrate si se pregdtea de
guvernare.
Am plecat la Berlin $i am comunicat lui Rosenberg dorinta

lui Goga. S-a fixat luna august, cand urma sa alba loc
Intrevederea cu Rosenberg i, eventual, cu Hitler.

Am comunicat lui Goga la Aix data fixata $i am ramas la
Berlin, dorind sa vad desfasurarea Olimpiadei. Dupa cateva zile

Goga m-a chemat la telefon §i m-a rugat sä yin in localitatea
Baden-Baden (langa Wiesbaden) unde dorea sa se intalneasca cu
mine inainte de a pleca la Berlin.

Schickedanz, afland de la mine ca plec la Baden-Baden, a
hotarit sa ma insoteasca. La intrevederea care a avut loc in
aceasta localitate intre Goga ai Schickedanz am asistat Si eu.
Goga a explicat toata situatia din Romania, astfcl cum am
descris-o mai sus, ajungand la concluzia ca guvemul nou care se
va forma, si care va face alegeri, va fi prezidat de el. La alegerile

inevitabile spell ca va obtine 40% din voturile alegatorilor,
avand astfel, in conformitate cu legea electorala, majoritatea
absoluta in Camera Deputatilor. A mai spus ca esecul onorabil
pe care I -a suferit la Mehedinti, unde a fost depasit de dr. N.
Lupu, national taranist, se datoreaza sumelor man de bani care
le-au cheltuit evreii in folosul acestuia.

Schickedanz plecand la Wiesbaden, am limas singur cu
Goga. El mi-a spus ca m-a chemat pentru a ma ruga sa fac in asa
fel ca sa nu flu la Berlin in timpul sederii lui acolo, pentru ca ss
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,nu se nascg suspiciunea ea vizita lui la Berlin este de natura

politica, in cazul cand am fi Vazuti impreung, eu find un
adversar prea cunoscut al politicii franceze, din cauza articolelor

scrise de mine. Eu nu am ggsit motivele aduse de Goga
plauzibile, totu§i am acceptat propunerea lui, pentru ca tot
aveam de gand sa ma duc la Viena ca sa vizitez pe vechii mei
prieteni de coalii §i facultate. Goga a promis ca de la Berlin va
veni §i el la Viena, pentru a-mi spune rezultatul vizitei sale.
M-am dus deci la Viena §i I-am a§teptat pe Goga. Cand a
sosit era foarte bine dispus §i.multumit de rezultatul vizitei sale.
A spus cg s-a inteles cu Rosenberg asupra tuturor chestiunilor,

iar in audienta pe care o avusese la Hitler a constatat multi
bunavointa din partea acestuia pentru Romania. Mi-a spus cg de
acum inainte nu voi mai avea nevoie sa fac legatura intre el §i
Rosenberg, pentru a programul colaborarii viitoare este
definitiv stabilit. M-a sfatuit sa plec in tars o data cu el §i sa yin
sa petrec cateva zile la "castelul" lui din Ciucea.
Doug zile dupa sosirea lui Goga la Viena am fost chemat la

telefon de Schickedanz, de la Berlin, care m-a poftit sä yin
imediat acolo, dar sa nu comunic nimic lui Goga, in caz ca el
s-ar mai gasi la Viena. L-am lasat pe Goga sa piece in Cara
singur, pretextand cg mai am treabg la Viena §i promit'dnd ca voi
veni la Ciucea peste cateva zile.

La Berlin, Schickedanz mi-a spus cä Rosenberg §i Goga au
ajuns la o perfecta intelegere §i cg Goga venind la putere, va
incheia pactul de prietenie §i tratatul economic propuse de
Germania. Goga insg a cerut in mod categoric ca eu sa nu mai
flu intermediarul intre el i Germania, pentru cg intelege sa
trateze toate chestiunile care s-ar pune direct §i singur, iar in caz
de nevoie va scrie sotia lui, Veturia Goga, cunoscand bine limba

germang. A mai cerut ca eu sa suspend calatoriile mete in
Germania pentru a find in relatii cu el, ar putea parea suspecte.

A mai spus cg va avea grija de mine, dandu-mi un post
important, atunci cand va fortha guvemul.
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Schickedanz a avut sinceritatea sä adauge ca are impresia ca
Goga nu Imi este prieten si nu Imi poarta recunostinta pentru

toate serviciile ce i le-am adus, pe care el, Schickedanz, le
cunoaste mai bine ca oricine. Schickedanz a spus ca a
cunoscut-o pe Veturia Goga, care a avut amabilitatea sa invite
pe sotia sa sä vina in vilegiatura la Ciucea.
Am spus lui Schickedanz ca inteleg dorinta lui Goga de a
trata personal cu Rosenberg $i inteleg ca aceasta cerere nu i se
putea refuza. Nu inteleg insa dorinta lui de a ma Impiedica de a
calatori in Germania. Eu prefer, am spus, sa intrerup once relatii
cu Goga, pentru ca el sa nu fie suspectat, iar eu sa-mi pot cauta
de treburile mele. In ce priveste "postul important" care mi-I
ofera, renunt la el, eu nefiind nici membru al Partidului National
Crestin.

Din toata atitudinea lui Schickedanz eu am inteles ca el imi
ascunde tot adevarul .
A ramas sä mai discutam in zilele urmatoare.
Plecand de la Schickedanz m-am aba'tut astfel, cum fa'ceam
Intotdeauna, pe la biroul secretarului sat, pe nume Schott Acest
secretar era si arhivarul anumitor corespondente confidentiale,
care le aveau Rosenberg $i Schickedanz §i avea in pastrare §i
notitele rezumative ce i le dictau acestia dupa fiecare convorbire
mai importanta. Schon era un tank., fost aviator, pentru care eu
aveam multi simpatie. De cite on veneam la Berlin it invitam la
mass $i uneori ii Imprumutam $i bani. Va'zandu-ma, mi-a spus
confidential ca este indignat de atitudinea lui Goga fata de mine,
pe care o cunoaste din notitele rezumative.
L-am invitat pe Schon la masa §i cu aceasta ocazie i-am spus

tot ce Imi comunicase Schickedanz relativ la convorbirea
Rosenberg-Goga. Schon a spus ca nu mi s-a comunicat partea
cea mai importanta a convorbirii. S-a oferit sa-mi arate nota
rezumativa, rugandu-ma sa nu scap cumva_ vreun cuvant, ca l-a§

nenoroci pe el si familia lui.

A doua zi am putut citi protocolul rezumativ. Tot ce Imi
spusese Schickedanz era adevarat. Nu spusese insa ca Goga
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vorbind de alegerile pentru parlament, care dupa parerea lui erau

inevitabile, a declarat ca doreste sä faca o reorganizare a
partidului, pentru a fi absolut sigur de succes, $i ca aceasta
operatie find costisitoare, el este in cautarea unui Imprumut. La
Intrebarea lui Rosenberg ce sgma ar fi necesara, a raspuns "40
milioane de lei" (1 milion marci germane). Rosenberg s-a oferit
sa-i avanseze aceasta sums. Goga a acceptat, cu conditia ca nu
cumva eu sä flu pus in cunostinta de acest Impyumut, $i a primit
asigurari in aceasta privinta.
Schiin mi-a spus cd un prim acont de 300 000 de mdrci in
bancnote germane interzise la export , pe care le numdrase

$i impachetase chiar el, a fost trimis cu un curie,- special in
Elvetia # depus la o bancd indicatd de Goga. Legatura Intre
Goga si A.P.A. urma sa se tin*/ prin corespondents, doamna
Veturia Goga scriind doamnei Schickedanz $i viceversa. In acest

scop s-a dresat o lista cu nume conventionale pentru acele
persoane despre care ar putea fi vorba in aceste scrisori. Printre
aceste persoane ma gaseam $i eu. Aceasta era cauza prieteniei
subite Intre doamna Goga si doamna Schickedanz, cea din urma
find invitata la Ciucea.
M-am inteles cu Schon ca daca pe viitor s-ar intampla ceva
foarte important privind colaborarea Goga A.P.A., el sa se
intalneasca cu mine in orasul Kattovitz (KatOwice), in Silezia
poloneza, de unde era originara nevasta lui $i unde el se ducea
destul de des.

In zilele urmatoare am mai avut cateva intrevederi cu
Schickedanz. El insista ca eu sa ma Intorc in Romania $i sa
continui relatiile personale cu Goga ca $i cum nimic n-ar fi fost.
In mintea mea eu intelegeam atitudinea nemtilor. Ei faceau

interesele tarii lor. Dar nu intelegeam pe- Goga, care prin
actiunea lui reprobabila si josnica se situase la acelasi nivel cu
Mihai Popovici, Stefan Tatarascu, Maniu si altii, care $i ei erau

vanduti intereselor straine. Cum putea Goga sä mai apere
interesele Romaniei la incheierea unui tratat economic, sau chiar
politic, cu Germania? Eu care 1,u detineam $i nu detinusem nici

www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

126

o functie oficiall in Romania nu avusesem obrazul sä cer direct
bani la A.P.A., qi ma multumisem cu aprobarea unei afaceri
normale, de compensatie de marfuri, care, ce-i drept, imi daduse
un caqtig destul de important.

Am spus lui Schickedanz, pentru a-I lini§ti, ca voi urma
sfaturile lui, insa eram ferm hotarit sa rup once relatii cu Goga si
am mentinut aceasta hotarirs e, cum se va vedea, pans la moartea
lui Goga in 1938.
Ma gandeam sa ma Intorc iar la viata Comerciala de la care

pomisem in 1931, §i odata Intors la Bucure§ti sa renunt gi la
reportajele economice pentru ziarul VOlkischer Beobachter. In
acest scop am luat legatura cu veshiul meu prieten Hans Bresse,

care avea o cash' importanti de reprezentante comerciale la
Berlin, spunandu-i ca in curand voi face apel la el, avand
intentia sa Infiintez o firma pentru reprezentante germane la
Bucurqti.
Sosind la Bucure§ti am intalnit multi oameni din anturajul lui

Goga Alexandru Hodo§, avocatul Nicolae Paicu, Aurel
Stennescu, Kendi, Virgil Ramniceanu etc. care toti imi
.spuneau ca Goga este foarte mirat ca nu venisem la Ciucea,
astfel cum ne intelesesem la Viena, iar acum cand sosisem la
Bucure§ti nu dadeam pe la el. La to le spuneam ea am decis in

urma unor intamplari din ultimul timp sa nu ma mai ocup de
Partidul National Cre§tin, astfel ca vizita mea la Goga n-ar avea

nici un rost. Goga care se §tia cu musca pe caciula era foarte
nelini§tit §i mereu imi trimitea emisari, carora le dadeam acela§i
raspuns negativ.

Am fost la I4 la prof. A.C. Cuza §i i-am spus ca, de acum
Inainte, legatura cu A.P.A. o va tine Goga personal. Cuza
mi-a cerut explicatii, pe care eu nu am vrut sa le dau, spunand
doar ca Goga a avut in Germania o atitudine pe care eu nu o
pot aproba. Cuza s-a aratat foarte nemultumit ca Goga nu face

absolut nimic pentru a intari organizatiile partidului in

Muntenia §i in Ardeal §i se bizuie in caz de alegeri numai pe
judetele din Moldova.
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arata nemtilor ca face

organizatie, a convocat un congres al partidutui. A primit pe
bulevard defilarea a catorva zeci de mii de tarani, adusi in
majoritate din judetele din Moldova. A avut grija ca. defilarea sa
fie filmata, pentru ca sä apara pe ecranul cinematografelor din
Berlin.

Tot cam in acest timp regele I-a dat afara pe Titulescu din
guvemul Tatarascu in mod brutal. Titulescu find la Geneva,
guvemul Tatarascu a demisionat intr-o sears $i s-a reformat a
doua zi dimineata, Ara Titulescu.
Am uitat sä spun ca Titulescu, Inca pe cand eram la Berlin in
acel an, ceruse prin Petrescu-Comnen' sa aiba o Intrevedere cu

Hitler. Primise insa raspunsul ca vizita lui pentru moment nu
poate avea loc. Era raspunsul care Il dadea Germania la refuzul
regelui Carol de a-1 primi pe Rosenberg in 1935. Acest fapt a
ramas aproape necunoscut la Bucuresti.

La Bucuresti era ministru al Germaniei domnul Wilhelm
Fabricius, o ruda departata a ministrului german de exteme,
Joachim von Ribbentrop. Eu nu II cunosteam si nu am facut
niciodatll cunostinta lui. In schimb vedeam foarte des pe domnul

Herman von Ritgen, consilier de legatie, cu care legasem
prietenie $i el ma Linea in curent cu evenimentele din Germania.

Era foarte inteligent si bine informat, avand un frate care era
seful D.N.B. ( Deutsche Nachrichten Buro Agentia Oficiala
de Press Germans). Ritgen, InCti de atunci, imi spunea ca
Romania a pierdut trenul pentru ca' Germania si Italia s-au pus
de acord: prima core dezmembrarea Cehoslovaciei, iar a doua
dezmembrarea Romaniei.

Eu obiectam ca Rosenberg pare a fi de aka parere. El
raspundea cal In mate-ire de politica extema a trecut timpul cand

el era atotputemic. Cele trei esecuri pe care le-a suferit la
Londra, in Romania, $i cu Skoropadski

au facut ca el sa tread

pe planul al doilea. Azi hotaraste Ministerul de Exteme
Marele Stat Major. Rosenberg a ramas atotputemic doar in
www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

128

materie de ideologie si de educatie a poporului german. Ritgen,
ca neamt impartial, vedea pentru Romania o singura posibilitate
pentru a iesi din izolarea in care se gasea gratie regelui Carol si a

politicienilor: aceea de a se Infelege cu Rusia si Bulgaria,
cedand de bullet voie o parte din Basarabia fi Cadrilaterul!
Viitorul a dovedit a el avea dreptate! Ritgen nu era antisemit,
4otia lui find de origine evreiasca. De altfel, cum vom vedea

mai drziu, el a fost arestat in 1944 de Gestapo si probabil
impuscat o data cu fratele lui, seful de la D.N..B., cu ocazia
atentatului lui Klaus Stauffenberg din acel an contra lui Hitler.
Este momentul sa spun ca Ritgen era prieten de multi ani cu ing.
Bruno Seletki, cunoscut din afacerea "Skoda". El mi-a afirmat

categoric ca acel faimos "Palaelibus", despre care s-a
discutat ani de zile, pentru ca era principalul mituit, era
denumirea conventionala a lui Maniu si Mihai Popovici.
in acest an am infiintat in tovarasiaL'unui fost aviator, pe
nume Andrei, si a lui Nicolae Mociomita fratele fabricantului
de iiicaltar' ninte o firma de reprezentante germane. In acest
scop a venit Si prietenul meu Bresse din Berlin la Bucuresti.
Firma noastra se ocupa in special cu fumituri de material tehnic
pentru industriile petroliere.

Tot in acest an, leul devalorizandu-se mereu, iar eu -mai
avand bani ramasi din afacerea de compensatie Hlebnikian, am

cumparat de la "Banca Taranilor" din Tumu Severin, o
caramidarie la Strehaia, pe suma de 150 000 lei. Eu neputand sta

in permanents la Strehaia, am incredintat conducerea afacerii
unei cooperative locale, numita "Comanda". Nu am mai dat
semn de viata ziarului Volkischer Beobachter §i am incetat, deci,
de a primi lean.
in tuna decembrie 1936 am primit instiintarea de la Schon ca
ma asteapta la Kattovitz (Katowice). Am plecat acolo.
Schon adusese fotocopia scrisorilor pe care le scria doamna
Goga doanmei Schickedanz, care intre timp fusese $i la Ciucea.

Goga se plarigea ca eu nu veneam deloc pe la el, si ca prin
atitudinea mea

1i

vorbele mete cautam sa-1 discreditez in ochii
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partizanilor sal. El propunea ca eu sä flu chemat la Berlin $i
"retinut" acolo. (Probabil intelegea sä spuna "detinut", pentru ca

intr-o zi secretarul lui, Nicu Paicu, mi-a spus in gluma: "Am
auzit cd dacd te dud la Berlin te aresteazci" .) Goga spunea ca

facuse un congres grandios la Bucureqti §i ca organizarea
partidului este in plin mers. Confirma primirea banilor, pe care
ii schimba In lei cu ajutorul lui Savu, administrator la Banca
Nationalci, pe care Ii cunoscuse doamna Schickedanz la Ciucea.
Schon mi-a mai spus ca Schmidt, de la Volkischer

Beobachter intrebandu-1 pe Rosenberg de ce am 'incetat
colaborarea la ziar, acesta a raspuns ca eu m-am suparat peniru
fleacuri §i in curand imi voi relua activitatea. Tot de la Schon am
aflat ca in cursul toamnei fusesera la Berlin cpt. Fabritius §i dr.
Gust, §efii partidului sasesc din Romania, iar ei find intrebati de

Schickedanz cum sta. Partidul National Cretin in Ardeal au
raspuns ea nu s-a schimbat nimic, iar in Ardeal partidul este
aproape inexistent. Schickedanz a ramas pe ganduri, pentru ca
aceasta informatie era in totals contrazicere cu cele afirmate de
Goga.
Schon, ca fost aviator, mi-a mai spus ca in momentul de fats
Germania are cea mai putemica aviatie din lume. Tot de la el am

aflat cd fn curand se va face unirea Austriei cu Germania, la
care de astd datci, fn urma intelegerii intervenite, nu se va.mai
opune Mussolini, astfel cum fdcuse In 1930. Nici din partea

Marii Britanii nu vor fi obstacole, pentru cd sir Robert
Vansittart, secretarul general al Ministerului de Externe Englez,
nu este ostil acestei uniri.
Schon mai afirma ca divergentele de pareri intre Ministerul
de Exteme al Reichului §i Rosenberg erau din co jn ce mai
frecvente §i ca mereu ambele parti faceau apel la arbitrajul lui

Hitler. Rosenberg find originar din provinciile baltice Visa
expansiunea Germaniei spre Rasarit, peste Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia §i Ucraina. El sustinea .cci este posibilci o
Intelegere cu Franfa ;i Marea Britanie, in urma ccireia sci
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obtind Wind libera In Rdsdrit. De aceastd pdrere era `Si Rudolf
Hess, loctiitorul lui Hitler.

Ministerul de Exteme sustinea ca o intelegere durabila cu
Marea Britanie Este problematica, iar cu Franca, exclusa.
Sustinea ministerul el, chiar daca s-ar fi gasit un guvem francez

care ar cauta o apropiere de Germania, cum a fost cazul pe
vremuri cu Joseph Caillaux, sau la un moment dat cu Aristide
Briand, opinia publics franceza ar rastuma la prima ocazie
aceste planuri. In consecinta, ministerul cerea sä se faca o
politica de expansiune economics pasnica spre Rasarit, foarte
realizabila, pentru ca Rusia nu mai era aliata militara a Frantei.
Ministerul mai aducea ca exemplu ca trusturile americane, care
desigur aveau orientare anticomunista, duceau un comert viu cu
Rusia. Marele Stat Major German sustinea teza Ministerului de

Exteme. Hitler, cu toate ca in cartea lui, Mein Kampf, emisese
pa'reri cu totul similare celor sustinute de Rosenberg, acuin se
arata sovaielnic, mai cu seams in fata argumentelor de ordin
militar aduse de Statul Major.

Despartindu-mä de Schon am ramas intelesi sa ne mai
intalnim la Kattovitz, in caz ca s-ar ivi ceva important in
chestiunea Goga.

intorcandu-ma in tail m-am ocupat cu afacerile mele de
§i cu tiglaria de la Strehaia. M-am dus in cateva
randuri pe la Vintifa Ionescu pentru a afla de la el intentiile
reprezentanta

regelui pentru
Vintila spunea ca regele nu crede posibila o renastere atftt de
rapids a puterii militare germane, iar alipirea Austriei ar duce in
mod inevitabil la un conflict armat, pe care Germania, in situatia
ei actuala, nu II poate dori. Ca intotdeauna, regele spera sä faca o

calatorie in Apus si nu se gandea sä se separe de guvemul
Singura mare preocupare a lui era problema

Tatarascu.
legionara.

Aceasta miscare antisemita castiga teren, find sustinuta la
tars de un cler inconstient. La toamna urmau sa se faca alegeri
pentru Parlament. Regele crezuse ca partidul lui Goga va fi o
www.dacoromanica.ro

EU I-AM SALVAT PE EVREI! DIN ROMANIA

It]

stavila contra raspandirii legionarismului. insa aceasta speranta
nu se realizase, pentru ca. Partidul National Cretin de Ia 1935
Incoace nu mai progresase deloc.
In tuna iunie a acelui an (1937) a venit Ia Buctt§ti dorm: at
Maletke, economistul lui A.P.A. El venise Ea sa-I vimteze pe
Goga si. pentru a-$i forma-o parere despre situatia eccino:nick a
tar" ii. Rosenberg it insarCinase sa ma caute $i pe mine, pentru a
ma ruga sa yin la Berlin spre a rerun ocupatiile mele la ziarul
Volkischer Beobachter. Eu, care stiam tie la Scholl ca urma sä

flu retinut in Germania pentru a nu-1 incomoda pe Goga
Romania, am refuzat, aratand ca intreprinderile mele comerciale
Imi absorb Intreaga activitate.

In timpul conversatiei am spus lui Maletke ca partidul tuff
Goga nu face absolut nimic pentru a se organiza, si ca gegerfle
din toainna vor dovedi ca am dreptate. Maletke mi-a spus cd
vizitase diferite regiuni ale tariff ff constatase cd agriculture la

not era malt mai fnapoiatd ca In Bulgaria, unde fusese sin
primdvara acelui an.

In Luna noiembrie 1937 am primit o carte postala de la
Scholl, in care ma ruga sä vin la sfarsitul lunii la Kattovitz. Eram
gata sa rentint la acest drum, nemaiavand nici un interes pentru
chestiunile lui Goga, totusi in cele din urma m-am hotarit sä plec
pentru a nu indispune pe un om care imi adusese atatea servicii.
Schon mi-a comunicat ca, in urma cu o tuna avusese 1oc o

sedinta la Hitler, la care participase Rosenberg, ministrul de
externe, seful Statului Major si alte personalitAti. Scopul acestei

sedinte fusese de a pune de acord politica Germaniei cu
intelegerea pe care o facuse Hitler, direct cu Mussolini, in mai

multe chestiuni. Una din chestiuni era privitoare la politica
Germaniei fats de Romania. Hitler a hotarft sa se abandoneze
toate fncercyirile de a ajunge cu Romania la o intelegere
politicd, asy'el cum o proiecta Rosenberg Ina din anul 1935.
Germania este dispusd acum sa semneze cu Romania un acord
comercial $i a conventie culturald, dar nu mai poste fi vorba de
recunoasterea granitelor Romaniei de ccitre Germania,. Schon a
adciugat cd In urma acestei hateirfri Rosenberg a fost nevoit sa
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renunfe In viitor la finanfarea lui Goga. Lui Goga nu i s-a adus
la cuno§tinta 'hotarirea lui Hitler pentru a nu demasca planurile
de viitor ale Germaniei. Totu§i, o guvemare Goga era

considerate ca bine venita pentru ca ar fi putut realiza o
intelegere economics, profitabila ambelor

Auzind aceste informatii din gura lui Schein am inteles ca
prietenul meu Ritgen avea dreptate cand spunea ca Romania este
izolata §i intrevedeam ca la prima zguduitura serioasa granitele
cirii se vor prabu§i.
Schein mi-a mai dat diferite fotocopii de scrisori trimise de

Goga care se refereau la organizatia imaginary a Partidului
National Cretin, totul in vederea justificarii fondurilor primite.
Ajuns in Cara m-am hotarit sa nu comunic nimanui informatia
primite, pentru ca nu vedeam nici 0 posibilitate de a mai repara
gre§elile trecutului.

La sfar§itul acelui an (1937) au avut loc alegerile pentru
Camera Deputatilor. Guvemul liberal era cel care prezida
alegerile, iar nu Goga, a§a cum el spera de atata vreme. Astfel,
cum prevazusem, Goga a ie§it foarte prost in alegeri. El a avut
cu.50% mai pu fine voturi ca legionarii. In judetele din Ardeal §i
Muntenia a obtinut acelea§i voturi ca in alegerile din 1933, cand
nu era asociat cu Cuza. Guvemul liberal Tatarascu nu a obtinut

40% dirt voturile exprimate, procent necesar pentru a avea
majoritatea iri Camera, astfel ca s-a declarat criza de guvem".
Normal ar fi Post ca regele sa insarcineze Partidul National
Taranesc cu formarea guvemului, pentru ca acest partid avusese
in alegeri aproape acela§i numar de voturi ca Partidul Liberal.
Regale insa era in raporturi foarte rele cu Maniu, care de ani de

zile it ataca pa chestia doamnei Lupescu. Nu ramaneau deci
decat legionarii §i national cre§tinii. Bineinteles ca regele nu
putea chema un guvem legionar, astfel ca 1-a insarcinat pe Goga
noului guvem, care urma sä face alegeri noi.
Deci polemica In jurul doamnei Lupescu a fast cauza pentru
care nu s-a fdcut guvern fdrdnist. Chestia doamnei Lupescu era

:err formarea

o

gogorifd inventatd de Maniu In anul 1931, cand fi-ancezii
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coutau sci-1 discrediteze pe Carol pe once cale. Asa-zisele

afaceri ale doamnei Lupescu si ale "camarilei" sunt

90% .inventii. Afacerile le facea regele Carol cu
ajutorul politicienilor, ca Franasovici, ratarascu, Mirto,

Manolescu-Strunga, ing. Cazacescu etc.. Eu, care am avut in
mans cartea avocatului Naum, sunt edificat in aceasta privinta.
Doamna Lupescu era o curtezana foarte luxoasa, care se apara
cum putea contra atacurilor care veneau din toate *tile. Ea
fdcea afaceri de trafic de influentd, tot cu ajutorul politicienilor,
pentru cd Carol fiind foarte zgarcit nu-i dddea bani. Carol nu
avea nevoie de profesori in materie de afaceri, pentru ca el ii
intrecea pe toti. Maniu, in loc sA atace pe Carol, din lasitate
si lipsti de cavalerism se lega de o femeie pe motivuLci era
evreica.
Regele, insarcinandu-I pe Goga cu formarea guvemul'ii, ii
pusese conditia ca cuzi§tilor sä nu li se atribuie deck un singur
minister. In schimb, Goga trebuia sä accepte patru mini§tri

impu§i de rege §i care erau rupti din alte partide (Armand
Calinescu, Virgil. Potarca; V. Radulescu-Mehedinti §i Istrate
Micescu)31.

A.C. Cuza vroia sä refuze participarea la aceasta guvemare,
insa a cedat pentru ca Gheorghe Cuza dorea cu once pre% sa fie
ministru. Micescu, fiind,ministru de exteme, a plecat la Geneva.
Acolo i s-a facut o primire foarte proasta, pe motivul ca facea
parte dintr-un guvem antisemit.
Intre timp in tars incepusera scandalurile antisemite.
Goga se pregatea de alegeri §i in toate judetele erau ihcaierari
Intre legionari §i national cre§tini.

Armand Calinescu, ministrul de interne, §i-a dat seams ca
alegerile vor fi cu varski de singe, iar Goga nu va fi ales. A
comunicat aceasta situatie regelui, care l-a chemat pe Goga §i l-a
obligat sä demisioneze. Toata guvemarea nu durase decat circa
o Luna.

Cat Goga a stat la pittere, eu am stat de-o parte. L-am vazut
doar pe A.C. Cuza, care era extrem de mirat ca nemtii de la
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Berlin nu dadeau nici un semn de viata. Ei se tineau de
consemnul dat de Hitler. Vintila Ionescu imi spunea ca regele nu

are de gand sä guvemeze Cara cu Goga, dar ca 1-a chemat la
putere pentru a exercita o presiune asupra Frantei.
De la guvemul lui Goga dateaza legatura intre Veturia Goga
si generalul Ion Antonescu. Antonescu, care in guvemarea Goga

a fost ministru de razboi, era in termeni rai cu reggle pans
atunci. Goga 1-a irnpacat cu regele, pentru a-1 putea face
ministru.

Goga cazand de la putere, a terminat definitiv cariera
iar cateva luni mai tarziu a §i murit. Dupa Goga, regele
a guvemat cu Armand Calinescu.
In tot timpul guvernarii acestilia (a lui Armand Calinescu) eu
nu am fost in Germania. Ma ocupam cu afacerile mele, vazand

foarte des pe Ritgen, pe Vintila Ionescu, pe atawul comercial
german Kraft §i pe fo§tii prieteni politici ai lui Goga.

Sub guvernarea lui Armand Ccflinescu32 regele a putut, In
stdryit, sd-si indeplineascd visul de a fi primit la Paris in vizitd

oficiald. Cu ocazia banchetului care i-a fost oferit de ministrul
francez Barthou33 el a tinut o cuvantare, spunand ca, in caz de

razboi, drapelul roman va fi intotdeauna alaturi de drapelul
francez.

La intoarcerea de la Paris spre tali 1 -a vizitat pe Hitler la
Berchtesgaden34. A oferit lui Hitler prietenia Romaniei. Hitler a

rdspuns ca deocamdata constata ca prietenii Germaniei din
Romania legionarii sunt la inchisoare.
Acest rdspuns al lui Hitler a costat viafa lui Codreanu vi a

multor abut- legionari care au fost omorati din ordinul lui
Carol.

Dupa plecarea lui Carol, Hitler s-a adresat ministrului
Ribbentrop i a intrebat: "Pe tine dorecte sd-1 pdcdleascd acest
regifor, pe Barthou sau pe mine?"

Tot pe timpul lui Calinescu, 1938-1939, regele a infiintat
Frontul Renaterii Nationale35, rezidenti regali §i consilieri
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regali. Toate aceste reforme aveau scopul de a-I face pe Carol
dictator §i de a distruge partidele politice.
Dupa abandonarea Austriei de catre Franca §i dupe tradarea

Cehoslovaciei, tot de catre Franca, regele Carol, in sfarit, a
inteles .unde duce alianca cu Franta §i a incercat prin toate
mijloacele sa se inteleaga cu Germania.
Ritgen imi spunea ca nu trecea o saptamana gra ca Carol sä-1

pofteasca pe ministrul Germaniei, Fabricius, la palat. Carol
oferea acum semnarea unui tratat de tipul celui propus de
Germania in 1935, iar Fabricius it tot amana. Totu§i, in acel
timp, s-a semnat o conventie romano-germane a petrolului36.

Dupa moartea lui Goga in vara anului 1938, am facut o
calatorie la Viena. Situatia acolo era tulbure. 0 mare parte din
austrieci era monarhista, iar alta hitlerisa. Prietenii mei imi
spuneau ca hitleri§tii ca§tiga teren numai din cauza saraciei
populatiei, ei promitand lucru pentru §omeri §i belwg. Franta nu
ajuta cu nimic guvemul republican.
De la Viena am plecat la Karlsbad, unde aveam intalnire cu
Bresse, pentru a discuta chestiuni de afaceri privind
reprezentantele care le aveam pentru Romania. El era extrem de
pesimist, spunand cd rdzboiul bate la uscL Toate industriile din

Westfalia, pe care le reprezenta el la Berlin lucrau aproape
exclusiv pentru armata §i nu mai acceptau comenzi din
strainatate. Firmele marl germane nu mai acceptau sa face credit
de 90 de zile §i cereau plata anticipate.

Cand m-am intors in tars am gasit lumea foarte lini tits.
Carol se ocupa cu Strajeria, 'cu defilari §i cu afaceri. Avocatul
Istrate Micescu devenise pre§edintele Partidului National
Cretin, in locul lui Goga. El mi-a spus ca Gheorghe Cuza it
acceptase ca pre§edinte cu conditia sa-1 finanteze pentru nevoile
lui "politice". Vintila lonescu imi spunea ca noul ministru al
Romaniei la Berlin facea rapoarte regelui aratand ca inarmarea

Germaniei este numai bluff §i nu prezinta, pentru moment,
pericol.
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La Incpputul anului 1939 Vintila Ionescu a intrat in conflict
cu Armarid Calinescu. Calinescu nu putea sa sufere ca Vintila sä
alba legaturi cu Ernest Urdareanu. El dorea sä fie singurul care

sa-1 informeze pe rege. Vintill a fost deci scos la pensie §i a
psarasit Directia Generals a Politiei. Pensionar fiind, a luat postul

de director la Prefectura Politiei din Capitals. In acest post n-a
ramas decal cateva luni, dupa care a devenit colaboratorul lui
Mihail Moruzov la Biroul 2 at armatei, pans la arestarea acestuia
de calm legionarii veniti la putere cu Antonescu, in 194037.

Vintila Ionescu mi-a spus in 1941, cand Moruzov era mort,

iar Horia Sima fugar in Germania, ca dupA .moartea lui
Codreanu, Moruzov a Teusit prin mgnevre abile sa faca din
Horia Sima, care era informatorul lui, succesorul
"capitanului". Vintila spunea ca participarea lui Sima la un
guvern carlist, dupa moartea lui Calinescu, se datoreaza

"influentei" pe care o avea Moruzov asupra lui Sima38. Tot
Vintila mi-a spus ca moartea lui Moruzov la Jilava, Intr -o vreme

cand nemtii erau atotputernici in Romania iar Moruzov era
agreat de nemti se datoreaza faptului ca el era o persoana prea
jenantA pentru trecutul lui Sima.
In anul 1943 a venit la Bucuresti amiralul Wilhelm Canaris,

Insotit de generalul Hans Piekenbrock, loctiitorul lui. Canaris
era §eful Biroului 2 al armatei germane39. Piekenbrock, cu care
am avut ocazia sä vorbesc, mi-a spus ca Canaris a intervenit
personal in 1940 pentru punerea in libertate a lui Moruzov, insa
interventia s-a produs prea tarziu.
Canal-is., nu II

agrea pe Eugen Cristescu, urma§ul

lui

Moruzov. In 1943, cu ocazia venirii lui Canaris la Bucure.ti,
Cristescu I -a invitat la masa la restaurantul "Pekaru§". Cristescu

a pregatit o masa cu 50 de tacamuri, cu muzica §i m'ancantri
alese. Canaris sosind, s-a scuzat spunand ea este la regim §i nu
bea decat ceai §i se culca Intotdeauna la 10 §i se scoala la 5. A

facut act de prezenta o jumatate de ors §i a plecat cu

Piekenbrock. Lui Killinger i-a spus ca a dat aceasta lectie lui
Cristescu care se tine de petreceri, cand Cara este in razboi.
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Eu cunosc multe amanunte despre viata lui Canaris, care era
un adVersar neinduplecat at lui Hitler §i at lui Goring. El este
initiatorul atentatului contra lui Hitler, din Luna iulie 1944 §i nu
mare§alul Witzleben. Daca acest atentat ar fi reu§it, Canaris ar fi
fost salvatorul Germaniei.

In vara anului 1939 am fost concentrat la Divizia 10 unde
detineam functia de aghiotant

at

generalului

Gheorghe

Avramescu. Cand a fost ucis Calinescu40 §i au avut loc
represaliile contra legionarilor, stationam cu divizia in
Cadrilater. Cand a venit guvemul Ion Gigurtu41, am fost lasat la
veil. Cad a Inceput rdzboiul cu Polonia eram la Bucuresti si
am vdzut cum a jefuit prefectul poliriei, Gavrild Marinescu, pe
refugiafii polonezi.

Vintild lonescu era directorul Prefecturii de Poli(ie si Itni
spunea cci tot ce Gavrild Marinescu Incasa ziva de pe vOnzarea
trutomobilelor poloneze (vama poli(iei) pierdea seara la poker
cu Carol.
La Bucure§ti am gasit pe un gazetar german, Klaus Schikert,
pe care it cuno§team din 1933 de la Volkischer Beobachter si

care acum fusese numit la Bucure§ti reprezentant at agentiei

oficiale de press germana D.N.B. Schikert era foarte bine
informat, iar in Germania avea relatii cu toata conducerea. Eu in

timpul acela ma a§teptam din zi in zi ca Romania sa fie
dezmembrata. Tot a§a credea si Ritgen. Schikert insd ne-a spus

ca dezmembrarea Romaniei nu poate avea loc decat diva
ocuparea Fran fei, pentru motivul cd regele Carol atlita vreme
cat Franta nu este invinsd ar fi in stare sa se impotriveascil cu
armele ceddrii de teritorii. In acest caz Rusia, find vecina, ar

fi prima sa- ocupe regiunile petrolifere, ceea ce nu ar fi
convenit deloc Germaniei. Acesta este motivul pentru care
Romania a putut sa" ramana nedezmembrata" pawl in vara
anului 1940.

Pierderea Basarabiei nu a provocat in Romania mare
surprindere. Regele, cu toate ca tinuse un discurs anuntand ca nu

va ceda o brazda de pamant, nu a avut nevoie sa schimbe
guvemul. Altfel a fost insa cu dictatul de la Viena, care a atribuit
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ungurilor Ardealul de nord. Regele a simtit ca se dating tronul.
A facut apel la Bratianu §i Maniu pentru ca ei sä formeze un
guvern national. Ambii au refuzat. Atundi regele s-a gandit sa
faca apel la generalul Antonescu, despre care se credea ca tine
armata in mans. Antonescu a cerut 24 de ore rdgaz, pentru a se
consults cu partidele. S-a dus la Maniu 9i Brdtianu fi le-a

propus sd formeze guvernul Impreund cu ei, tarn neputdnd
rdnidne fdrd guvern.

Maniu i Brdtianu au rdspuns ea ei acceptd sd formeze
guvernul cu el, cu conditia ca el se obtind abdicarea regelui.
Antonescu a obtinut aceastd abdicare fi s-a Intors la Maniu i
Briftianu. intre limp ei se rdzgandiserii, fi au spus lui

Antonescu ca "timpul find al militarilor" el sd fonneze
guvernul singur, ei find "rezerva Ord". Antonescu le-a spus

ca el se va adresa legionarilor; iar ei n-au fost impresionati42.
Eu I-am intrebat pe Antonescu atat in timpul rebeliunii, in 1941,
cat §i la Jilava in mai 1946, de ce nu a format un guvern militar.

El mi-a spus Ca avea prea multi dusmani in randul
generalilor.
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II
GUVERNAREA ANTONESCU

Nu este adevarat ca nem ;ii au exercitat o presiune asupra lui
Antonescu ca el sä formeze un guvem legionar. Antonescu nu
avea in acel moment nici o relatie cu nemtii43. Toate
asasinatele, jafurile fi schingiuirile fdcute de legionari in cele

cateva luni de guvernare cad in intregime asupra partidelor
politice, care nu aveau dreptul sa refuze guvernarea, pentru ca
trista situafle in care se gdsea Romania, dupd dictatul de la
Viena, se datora numai venaliatii fi lipsei for de patriotism.
Deci ele trebuiau sA dreaga ce mai era de dres, nu s'a se spele
pe maini gi sa predea Ora huliganilor!
....

In timpul guvernarii legionare, in Germania find razbei,
reprezentantele de cornert nu mai mergeau. Eu eram zilnic la
Ritgen, care avea biroul in str. Victor Emanuel. Vecinul lui de
birou era atasatul de politie german Kurt Geissler, despre care va

fi vorba mai jos. La Bucuresti, pe lungs Misiunea Militara
Germans, mai erau multe alte trupe germane in trecere. Ritgen
cunostea bine pe seful intendentei germane din Bucuresti, un
colonel de administratie pe nuine Schumacher. Acest colonel
facea multe cumparaturi pentru armata si se plangea lui Ritgen
ca este mereu *alit de samsari, el necunoscand preturile de pe
piata. Ritgen a propus colonelului sa-i prezinte pe cineva care ii
va face toate cumparaturile, la preturile pietei, multumindu-se cu

un comision normal. Ritgen se &Idea sä faca o tovarasie cu
mine, propunandu-ma ca fumizor al intendentei germane, pentru
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a ca§tiga bani. Eu am acceptat cu multi placere propunerea lui,

§i astfel am devenit fumizorul intendentei germane, avand a
impaqi ca§tigurile cu Ritgen.
Trebuie sa dau unele arnanunte, poate plictisitoare, pentru ca

de 20 de ani sunt acuzat de unii ca a§ fi jecmanit pe evrei, de

altii ca a§ fi fost cumparat de evrei, Era ca sa mi se dea
posibilitatea sa dovedesc provenienta fennel pe care o aveam la
Otopeni.
Am vandut intendentei marfuri de la fabrica Rizescu-Brane§ti
in valoare de peste una suta milioane lei. Acest lucre se poate
controla §i azi prin functionarii acestei fabrici. Am vandut de la
fabricile lui Vartparonian §i Hlebnikian marfuri de 150 milioane
lei. Si acest fapt se poate controla §i azi. Am vandut un milion
de sticle de apa minerals "Lipova", cumparate de la Sever Bocu,
fost ministru taYanist. Am cumparat tot tutunul care era in portul
Tiber Ada-Kaleh etc., etc. Am impartit cu Ritgen comisioane de

aproximativ 25 de milioane lei. Am cumparat astfel, cum se
poate constata din actele facute la Tribunalul Ilfov, o ferma de
zece pogoane, la kilometrul 17 pe §oseaua Bucure§ti-Ploie§ti, in
anul 1940, de la colonelul Radulescu. Ferma a fost cumpamta pe
numele sotiei mete, pentru suma de §apte milioane lei. In acel
timp eu eram un simplu comerciant gra functie de stat.

Ducandu-ma zilnic la Ritgen, fortat intalneam §i pe Kurt
Geissler §i pe cei doi secretari ai sai, Dress §i Konen. Geissler
era omul lui Himmler, mare antisemit §i prieten cu legionarii.

Geissler aflase ca sotia lui Ritgen este de origine evreica §i
bietul Ritgen traia mereu cu frica ca intr-o zi Geissler sa nu-1
denunte la Berlin §i el sa fie concediat din diplomatie. Pentru
!nine Geissler avea simpatii, cu toate ca §tia ca nu ii pot suferi pe

legionari. Stia insa ca sunt un prieten sincer al Germaniei, din
spusele lui Schickert, ale lui Kraft, ale lui Ritgen §i din articolele

pe care le publicasem in Germania contra politicii franceze in
Europa.

Geissler avea o parere foarte proasta despre generalul

Antonescu.

Probabil

era influentat de prefectul
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legionare, Stefan Zavoianu, §i de politia legionary in general. Eu
1111 cuno§team pe Antonescu, dar nu puteam sa-mi inchipui ca un

general trait atata timp la Paris §i la Londra ar putea incuraja
jafurile §i schingiuirile care se petreceau zilnic la politia
legionary.
Ritgen §i cu mine invitam foarte des pe Geissler, pe Dress §i

lie Moen la masa in diferite restaurante din Bucureqti. Ritgen
avea tot interesul sal traiasca in termeni buni cu Geissler, iar eu,
care fusesem acuzat de legionari la Himmler ca at fi omul
evreilor, ma simteam mai la adapost find in compania lui.
Geissler se ducea de multe on la Directia Genera la a Po litiei
pentru a discuta cu directorul Sigurantei, Constantin Maimuca
§i, necunoscand deck limba germana, ma ruga s1-1 insotesc
pentru a-i fi interpret. De obicei obiectul discutiilor era in jurul
prizonierilor (intematilor) polonezi din Romania. Geissler era
suparat ca Romania dadea drumul intematilor sä piece in Franca

§i Anglia. Cateodata venea vorba §i de prizonierii romani
politici, detinuti la Jilava (Gavrill Marinescu, Victor lamandi
etc.), §i astfel am aflat Ca ei erau paziti de legionari. Cu ocazia
unei astfel de vizite Geissler 1-a intrebat pe Maimuca ce are de

gand sä Lea generalul Antonescu cu arestatii de la Jilava.
Maimuca a raspuns ca Antonescu dore§te sa ii judece. Geissler a
ras §1 a spus pe nemte§te, fug ca eu sä mai traduc: "Sunt unele
crime care nu mai au nevoie de judecatcr
P!° '-and cu Geissler de la Siguranta, 1-am insotit piing la

beraria "Bavaria", unde it a§teptau Dress §i Konen. Stand cu totii
la o masa, Geissler a povestit ajutorilor sai rezultatul convorbirii

cu Maimuca. A mentionat faptul ca generalul Antonescu vrea
sa-i judece pe criminalii de la Jilava §i a adaugat ca nu toata

lumea este de acord cu acest mod de a vedea. Eu tiam ca
Geissler nu este omul vorbelor goale, §i imi dadeam seama ca

viata celor de la Jilava este in mare pericol. Desigur, nu ma
gandeam [a Victor lamandi, generalul Gheorghe Arge§eanu §i
altii, care erau fara discutie marl criminali, dar ma gandeam la
cei despre care chiar Maimuca 1i Vintila lonescu imi spusesera
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ca sunt nevinovati. Imi ziceam ca ar trebui inlocuita garda
legionary de la Jilava cu o garda military, dar nu cuno§team nici
pe generalul Antonescu, nisi pe Mihai Antonescu, singurii care
ar fi putut solutiona o astfel de problems.
Intamplarea a facut ins5 sä ma intalnesc a doua zi cu avocatul
Gogu Ple§oianu, un pfieten al defunctului Goga, §i consilier la
"Banca de Praga". El Imi spunea ca este foarte bun prieten cu
profesorul Eftimie Antonescu, o ruda indepartata a lui Mihai
Antonescu §i rectorul Academiei Comerciale. Eftimie
Antonescu ar fi in contact permanent cu Mihai Antonescu,. cat §i

cu generalul, find consultat de ei de multe on in diferite
probleme. L-am intrebat pe Ple§oianu daca crede ca Eftimie
Antonescu ar putea transmite generalului Antonescu o sugestie.
El s-a oferit sä ma prezinte lui Eftimie Antonescu, find sigur ca

§tirea care a§ dori sal fie transmisa generalului va ajunge la
destinatie.
M-am dus, deci, ,cu Ple§oianu la Eftimie Antonescu §i 1-am

rugat sa transmits generalului ca ar fi bine sa inlocuiasca garda
legionary de la Jilava cu una military. Nu am vrut sa dau detalii
asupra motivelor care m-au determinat sa-i trimit generalului
aceasta sugestie. Am mai spus ca chestia este urgenta.
Faptul de a fi mers la Eftimie Antonescu constituie a treia
mare prostie pe care am facut-o in existenta mea, §i care m-a
costat viata.

Prima a fost cand am parasit Italia, a doua cand m-am
incredintatin oameni ca Mihai Popovici, Cadere §i Carol, did
reputatia oamenilor politici romani §i a regelui Carol era bine
stability in toata Europa.

Eftimie Antonescu a prornis ca va vorbi atilt cu Mihai
Antonescu, cat §i cu generalul, §i le va transmite parerea mea
despre pericolul care ameninta pe detinutii de la Jilava.

Au trecut caftva zile fara ca eu sa pot afla daca garda
legionary a fost Inlocuita, in schimb Intr -o dimineata am aflat de
la Ritgen ca detinutii de la Jilava au fost omorati. S-a spus cum
ca garda legionary dand la Jilava peste mormantul colectiv at lui
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Codreanu §i al celorlalti legionari strangulati o data cu el, din
ordinul lui Carol, a avut un moment de furie §i a impu§cat pe
toti arestatii. Acest lucru nu este adevdrat. Detinutii au fost
Impwcati, fdrd discutie, din Indemnul lui Geissler) 44.

Daca Gogu Ple§oianu sau Eftimie Antonescu vor fi
interogati, ei vor confirma avertismentul trimis de mine lui
Antonescu. Dupa asasinatele de la Jilava am fost chemat la
telefon de Eftimie, care dorea numaidecat sä ma vada. Mergand
la el, 1-am gasit cu Ple§oianu. Amandoi erau indignati de cele
petrecute, iar Eftimie ma asigura ca el nu are nici o vina, pentru
ca anuntase atat pe Mihai Antonescu cat §i pe general. Eftimie

Antonescu, dandu-§i seama ca eu dispun de o "sursa de
informatii pretioase", m-a rugat cu multa insistenta sä nu ma
formalizez ca cei de la Jilava n-au fost salvati, §i on de cite on
s-ar ivi ceva important sä vin sa-1 anunt, pentru ca generalul
Antonescu trebuie numaidecat ajutat, el §i cu Mihai Antonescu
find singurele elemente de ordine in tot acest guvem.

Eftimie Antonescu era liberal. L-am intrebat pe Eftimie
Antonescu cum i§i explica ca Antonescu nu a luat in
consideratie informatia primita. El nu §tia sa explice, credea insa

ca Antonescu s-a consultat cu Eugen Cristescu. Fiind in 1946

arestat cu Antonescu la Jilava, i-am pus aceeaqi intrebare,
iar el mi-a raspuns vag ca nu se putea face nimic. Am avut
impresia ca soarta celor de la Jilava nu-I interesase peste
masura nici pe el.
Eu am continuat ski vad pe Geissler care era din ce in ce mai

revoltat contra generalului Antonescu §i contra lui Eugen
Cristescu. El credea, ca §i politia legionary §i chiar ca §i
Maimuca, ca Cristescu bags toate intrigile intre Horia Sima §i
generalul Antonescu. Horia Sima dorea sa se socoteasca cu toti
demnitarii din trecutele guveme Tatarascu §i Calinescu. Mai
dorea sa termine cat mai repede cu populatia evreiasca din Cara.
Antonescu se opunea, iar Geissler murea de necaz.
Ritgen, care Linea din ordinul Legatiei Germane legatura cu
Sima §i cu Constantin Papanace, era foarte necajit de cite on se
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Intorcea de la o astfel de audienta. Imi spunea ca este imposibil
de discutat cu Sima, care se crede atot5tiutor §i face toate dupa

capul lui, Para a asculta de nici un sfat. El considera ca o
intelegere Intre Sima §i Antonescu este imposibila §i cal
Antonescu va sfar§i prin a fi asasinat, iar partidul legionar, ca
Intotdeauna, va spune ca fapta se clatoreaza initiativei personale
a unui exaltat.
Fuga generalului polonez Edward Rydz-Smigly din locul de
intemare a ridicat un val de indignare la politia legionary §i mai

cu seams la Geissler45. Acesta din urma a avut pe aceasta
chestiune doua intrevederi cu Maimuca, la care am asistat ca
interpret. El a acuzat direct pe generalul Antonescu Si pe
Cristescu de a fi autorii acestei evadari, in complicitate cu
Anglia §i Franca. El spunea ca la Berlin (cite§te Himmler), acest
act ostil fall de Germania va avea consecinte grave.

Tot pe acea vreme a venit generalul Avramescu sä ma
viziteze la Bucure§ti. In cursul discutiei, el mi-a spus Ca
generalul Antonescu a pierdut mutt din ascendentul care It avea

asupra armatei. 0 parte din ofiterime nu aproba a el a facut
tovaraqie cu legionarii, iar alts parte, care simpatizeaza pe
legionari, i considera du§manul MiFarii. In astfel de conditii
Avramescu, care §i el era rezervat fats de Antonescu, credea Ca
el nu se va putea mentine.
Alta data, find cu Dress §i cu Konen la o berarie, am inteles,
din discutia lor, ca politia legionary primise cinci mii de pistoate
de tipul Walther, In uz la politia germana de la Berlin.
Invitandu-I pe Geissler la masa, el mi-a spus ca
.

Antonescu find un duqman vadit al Germaniei, nu va putea
ramane la carma OHL

In fiecare dimineata cand ma duceam la Ritgen vedeam cum
treceau in biroul lui Geissler comisarii de politie legionari, care
fusesera [a Berlin $i urmaserkacolo un curs de politie. Printre

ace§tia un comisar Moisescu (Boian), pe care II cuno§team
personal.

Eftimie Antonescu, pe care nu it mai vazusem, ma chema
mereu latelefon, intrebarid daca este ceva nou. Eu raspundeam
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tot negativ. Totusi intr-o zi cand Geissler dupa cateva halbe de
bere mi-a spus ca debarcarea lui Anton-scu nu este o
problemd, pentru co' el nu are nici partid, nici armatti care sti-1'
sustind, m-am hotarit sa mai fac o vizita lui Eftimie Antonescu.

La intrevederea pe care am avut-o a asistat iar Gogu
Plesoianu. Am spus lui Eftimie Antonescu ca este foarte
probabil ca se va incerca rasturnarea lui Antonescu printr-o
ca ar fi bine sä aiba la Bucuresti trupe
miscare de strada,
devotate. Eu vorbisem de miscare de strada pentru ca eram sigur

ca Antonescu nu se va retrage de buns voie, caci fusese cu
cateva zile in urma la Hitler, la Berlin46, iar Ritgen imi spusese
ca Hitler, cu aceasta ocazie, ii promisese ca Germania nu se va
amesteca in treburile interne ale Romaniei. Hitler era suparat ca
Horia Sima refuzase sa-1 insoteasca pe Antonescu in aceasta
calatorie, cu toate ca fusese invitat.
A doua zi dupa intrevederea mea cu Eftimie, el mi-a trimis

raspuns prin Plesoianu ca de asta data s-au luat masurile
necesare de precautie. Mai ti.irziu am aflat ca Antonescu hotarise

aducerea la Bucuresti a diviziei de la Pitesti47, in care avea
deplina incredere $i pe care o comandase $i el in trecut. De
altfel,

acest fapt a fost confirmat $i de Antonescu in fata

Tribunalului.Poporului in 1946, el spunand ca cu aceasta ocazie
eu am adus un mare serviciu tar' ii.
Dovada cea mai buns ca Antonescu nu era stapan pe trupele
din Bucuresti o constituie faptul ca generalul Constantin

Petrovicescu, pe care el 11 facuse ministru de interne, trecuse in

tabam legionara. Or, Petrovicescu avea destule legaturi in
armata $i nu era nebun sa-$i lege viata de o cauza pierduta.

Putina vreme dupa convorbirea mea cu Eftimie a izbucnit
rebeliunea. Au fost masacrati, in mod barbar, peste cinci sute de
evrei, iar cadavrele for agatate de cuierile porcilor de la Abator.
Multi ofiteri germani care stationau In Bucuresti nu fotografiat
acest spectacol macabru, iar fotografiile au apdrut in gazetele
din lumen fntreagcl, discreclitand toatd Romania pe tot globul48.
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In timpul rebeliunii, eu am stat mai mutt in biroul lui Ritgen.

In biroul lui Geissler era mi§care mare, toata ziva veneau
qtafetele. Geissler avea un gazetar elvetian, Karl Gyr, care facea
de mutt pe agentul de legatura Intre el §i legionari. Acest Gyr
venea §i pleca de dimineata pans seara. A treia zi de rebeliune,

dimineata, Ritgen find absent, eu am intrat in biroul lui
Geissler. El statea la mass sa de lucru, iar eu stateam la alts
masa, chiar la intrare. Aceasta masa, cand se deschidea usa, nu
putea fi vazuta de cel care intra. Pe cand discutam cu Geissler au

intrat buzna pe usa Gyr

si comisarul de politie legionary
Moisescu (Boian). Ambii erau foarte agitati. Moisescu purta o

pu§ca mitraliera, pe care a depus-o pe masa lui Geissler
Impreuna cu 2 pistoale §i multa munitie. A spus precipitat, intr-o

germana stricata, ca n-a putut omori deck cinci mii §i a fost
nevoit sä impra§tie (desfaca) deta§amentul.

Toata aceasta scena s-a petrecut atilt de repede, iar intrarea
celor doi in birou fusese atilt de neateptata si precipitatl, incat
Geissler nu a avut prezenta de spirit sa-1 face pe Moisescu sa
taca din gura. Moisescu intorcilnd capul, m-a vazut in spatele
lui, liinga u.a i a incremenit. Geissler, cu un gest, 1-a lin4tit.
Dupe cateva minute toti trei au plecat intr-o camera vecina

care era goall Am inteles ca Moisescu se refugiase la Legatia
Germans, unnand probabil sa treaca in Bulgaria, unde dupe
spusele lui Ritgen, S.S.-ul german mai trecuse i alti legioanri cu
0 zi inainte.
Moisescu exagera ciind spunea cif a omorat 5 000, Inset era

evident ca el era asasinul celor 500 de evrei, iar Geissler
autorul moral. Am hotarit pe loc sä fac tot ce imi va sta in
putintil pentru a-I aresta pe Moisescu.

Plecand din str. Victor Emanuel am mers la Eftimie
Antonescu. L-am rugat sa-mi mijloceasca, insa in aceeai zi, o
intrevedere cu generalul Antonescu. El a telefonat lui Ovid
Vladescu, secretar general al Prqedintiei, pentru ca el sa
comunice generalului dorinta mea. Peste cateva minute a venit
raspunsul ,ca Antonescu ma a§teapta, iar marina lui Vladescu,
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care putea trece prin toate barajele militare, va veni sa ma is de
la casa lui Eftimie. Toate strazile din jurul Presedintiei, in Plata
Victoriei, erau barate, pentru ca cazarma gardienilor publici,

vecina cu Presedintia, era Inca in mina legionarilor. Ovid
Vladescu m-a inirodus la generalul Antonescu. In biroul lui erau

mitraliere in toate geamurile. Antonescu, care mind atunci nu
ma vd:use niciodaki, mi-a multumit pentru informatiile
pretioase transmise prin Eftimie Antonescu $i m-a intrebat care
este obiectul vizitei mete.
I-amspus ca asasinul de la Abater, comisarul Moisescu, este
refugiat Intr -una din casele Legatiei Germane si ca trebuie
organizata imediat o supraveghere a casei, pentru a-1 aresta pe
Moisescu la iesirea din legatie, pe strada.
Antonescu a telefonat, in prezenta mea, ministrului de inteme

Dumitru Popescu (general) si 1-a anuntat ca eu voi veni la el
Intr -o chestiune importanta, care trebuie solutionata dupa planul
pe care eu II voi propune.
Continuand discutia cu Antonescu, privitor la legionari, eu
1-am intrebat daca el cunoaste toate crimele si jafurile, pe care

le-a comic in special politia legionary in toata tara'? El mi-a
raspuns textual: "Le cunosc, dar nu puteam face nimic, ca
n-aveam cu tine ". L-am mai intrebat daca nu a luat contact cu
partidele politice? El a raspuns: "Cu politicienii nu-i nimic de
fault, ei acteaptd sn guverneze in timpuri linistite." Am spus lui
Antonescu ca toga atitudinea' lui Horia Siena fats de el, refuzul
de a-1 insoti la Berlin si toga rebeliunea cunt inspirate de
Himmler, care patroneaza din umbra aceasta asa-zisa miscare
nationalists si gennanofila a lui Codreanu .i Sima 'Inca din 1933.
Antonescu m-a intrebat daca am date pentru sustinerea acestei
afirmatii foarte grave, intrucat Hitler la ultima intrevedere avuta
cu el, cunoscind toate divergentele existente Intre el
(Antonescu) $i legionari, a fagaduit a nu se amesteca in treburile
inteme ale Romaniei. Am spus lui Antonescu ca stiu precis ca
atasatul de politie german, care nu are alt sef decat pe Himmler,
locul de ministru at Germaniei la Bucuresti find de mutt vacant,
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a Inannat politia legioanara cu 5 000 de pistoale Walther. Mai
stiu precis ca Moisescu a dat raportul atasatului de politie despre
masacrarea evreilor, cu care a fost insarcinat de el. De altfel,
Moisescu este adapostit in biroul atasatului de politie. Mai stiu

precis ca atasatul de politie i-a influentat pe [egionari ca sä
termine cu detinutii de la Jilava. Mai stiu precis ca atasatul de
politie va considers dusman at Germaniei si, in consecinta,
trebuie sa fiti inlaturat de la conducere. In ce priveste pe ceilalti
membrii ai Legatiei Germane, care toti sunt diplomati de cariera,

nici unul din ei nu fraternizeaza cu legionarii, pentru ca
dezordinea din tara impiedicA dezvoltarea comertului romanogerman, iar productia de petrol, care intereseaza mutt Germania,
este mereu in scadere.
Antonescu mi-a spus Ca a fost instiintat acum o ora ca azi la
ora 5 seara soseste la Bucuresti noul Imputemicit at Gennaniei si
at lui Hitler pentru Romania baronul Manfred von Killinger".
M-a insarcinat sa ma duc Inca azi la Killinger in numele lui si
sa-i spun ca Hitler nu s-a tinut de angajamentul luat, de a nu se
amesteca in treburile interne ale tarii, deci de a nu sustine pe
Horia Siina. Sa-i spun tot ce stiu despre activitatea atasatului de
politie in legatura cu legionarii si cu rebeliunea. SA-1 Intreb pe
domnul Killinger ce atitudine intelege sa is fats de Horia Siina,
care si azi mai ocupa multe prefecturi si politii din tara, iar la
Bucuresti este baricadat cu oamenii lui in Prefectura Politiei, in
cazanna gardienilor publici si in sediul partidului legionar din
str. Roma, toate aceste actiuni datorandu-se faptului di el se stie
sprijinit de guvernul german.
Am raspuns generalului Antonescu ca misiunea pe care mi-o
incredinteaza este extrem de ingrata, pentru ca eu nu pot sti daca

Killinger nu este un prieten at lui Himmler. Or, eu, pentru a
aduce dovada ca Hitler nu s-a tinut de angajamentul luat, trebuie

sa-1 acuz in plin pe atasatul de politie, care este omul lui
Himmler. Toata acuzatia se sprijina numai pe persoana mea.
Este drept ca 1-am cunoscut pe Killinger acum case ani, pentru
a-1 fi vazut o data, si ca atunci nu avea motive sa fie prieten cu
www.dacoromanica.ro
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Himmler, care la un moment dat vroia chiar sa-1 impuste, insa
cu timpul, $i mai cu seams in politick oamenii se schimba sau
uita. Antonescu a replicat Ca trebuie sa flu roman inainte de toate
$i Imi "ordona" sa execut misiunea pe care mi-a incredintat-o.
Plecand de la Antonescu, in-am dus la Ministerul de Interne

ca sa vorbesc cu generalul Dumitru Popescu. Am explicat
generalului unde este adapostit Moisescu yi 1 -am sfatuit sa
instaleze o garda permanents in casa de vizavi (din fats), care
este particulars. Directia Genera la a Politiei (Siguranta) era
ocupata de Antonescieni, deci era usor de gasit cativa detectivi
de Incredere. Generalul Popescu a dat dispozitii ca acest plan sa
se execute Intocmai.
Prevederile mele s -au adeverit, iar Moisescu iesind pe strada
a fost arestat a doua zi. In drum spre Siguranta a reusit insa sa

fuga. Cum am aflat mai tarziu, a putut, gratie lui Geissler, cu
care a reusit sa is contact, sa treaca in Bulgaria, unde se gaseau
majoritatea legionarilor fugiti. Moisescu s-a mai Intors in tali in
1942 sau 1943, clandestin, si a fost arestat si condamnat pentru
ca a fost in politia legionara. Eu n-am aflat atunci de arestarea
lui i probabil generalul Popescu la fel, astfel CA el nu a fost
judecat pentru crimele de la Ahwor.

Ramanea ca tot in acea zi sa ma duc la orele 5 la Legatia
Gennana din Ca lea Victoriei. Eram foarte nehotarit. Ma
gandeam la consecintele care puteau sa se nasca pentru mine,
prin faptul de a ma baga Intre Hiinmler $i Hitler. Pe de alto
parte, imi ziceam CO' sunt in dusmanie cu partidele politice

romane, cu legionarii, cu francezii, ca sunt intr-un fel de
annistitiu cu A.P.A., iar daca ma puneam rau si cu Antonescu,
neexecutand "ordinul" lui, nu-mi ramanea decat sa plec din tars.
In cele din unna am hotarit sa ma consult $i cu Ritgen, pe a
carui prietenie si discretie puteain conta. Am avut norocul sa-1
gasesc acasa la el, in str. Amiral Balescu. I-am spus chestia cu
Moisescu, care se intiunplase in absenta lui de la birou, audienta
mea la general $i misiunea primita. Ritgen a spus ca Killinger,
care era asteptat sa soseasca de la Bratislava, venea cu depline
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puteri din partea

lui

Hitler pentru a hotari pe loc asupra

masurilor care trebuie luate pentru a pune capat dezordinilor din
Romania. Ritgen, care ar fi fost fericit sa scape de Geissldr, m-a
sfatuit insistent sa ma duc la Killinger, insa sa nu pun chestia asa
brutal, cum a formulat -o Antonescu. Sa fac intai spunea el o
expunere generala asupra situatiei economice si politice din tail,
din care sa rezulte necesitatea, atat pentru Romania cat si pentru
Germania, de a avea un guvem Antonescu.
Am hotarit deci sa ma duc la Killinger. Ritgen si personalul
superior al Legatiei Germane s-au dus la gars
primeasca pe

noul for set iar eu am asteptat la legatie sosirea lor. Killinger
abia sosit, afland ca este un trimis al generalului Antonescu care
asteapta, m-a primit pe loc. El nu isi mai aducea aminte, cum era

si normal, ea facusem cunostinta lui la Berlin. S-a instalat la
biroul fostului ministru Fabricius, a aprins o pips de marinar si
mi-a dat cuvantul. Am vorbit aproape o ora, fara ca el sa ma
intrerupa.

Am expus intai situatia partidelor politice din anul 1931
incoace. Am aratat cum partidul lui Maniu s-a vandut Frantei in
1931. Am spus cum Partidul Liberal in cardasie cu regele Carol
al 11-lea au dat cu piciorul in 1935 posibilitatii care se oferea
Romaniei de a deveni o tara.neutra, ceea ce ar fi facut ca dictatul
de la Viena sä nu mai aiba loc. Am expus cum partidele politice
au preferat ca poporul roman set aibci standardul de viarci cel
mai scrizut din Europa, dealt sd Mcheie o conventie economics
cu Germania.
Trecand la legionari, am spus ca aceasta miscare nu are nici
un program politic. Formule ca "omul si pogonul" sau
"capitanul si arhanghelii din cer" sunt demagogice si de mistica
religioasa. Se spune ca aceasta miscare ar fi germanofila. Daca
ar fi chiar asa, cum se explica Ca in 1937, la alegerile generale,
partidul legionar a fact un pact de neagresiune cu luliu Maniu,

care este eel mai mare dusman al Gennaniei din Romania.
Partidul legionar s-a intalnit cu Germania doar pe drumul
antisemitismului. Dar si acest antisemitism, astfel cum it
www.dacoromanica.ro

EU I-AM SALVAT PE EVREll DIN ROMANIA

151

practica legionarii, cu pistolul 1i cu bata, in Romania duce la
dezastru economic. Dovada ca productia romaneasca este in
scadere vertiginoasa in toate ramurile de activitate economics de

cand legionarii sunt la putere, ei nevrand deloc sa asculte
sfaturile lui Antonescu si ale economistilor germani din sanul
legatiei. Eu Imi inchipui ca Germania, care se gaseste in razboi,
are nevoie ca Romania sa produca, pentru ca sa aiba ce exporta.
Cu legionarii la putere, Romania nu va produce. Vor trece luni

de zile pans se va putea reorganiza tot ce legionarii au
dezorganizat. Singurul om in stare sä tins ordine in tara i sa
asigure productia este azi generalul Antonescu. Stiu ca legionarii

au raspandit zvonul ca Antonescu ar fi anglofil i dusman at
Germaniei. Aceasta afirinatie este mincinoasa, dovada ca el a
facut parte ca ministru de razboi in guvemul Goga, in anul 1938.
Antonescu este domic de a stabili o prietenie Intre Romania .i

Germania. El este insa foarte afectat de faptul ca sunt in
Germania autoritati care au sprijinit .i mai sprijina Inca actiunea
pomita de Horia Sima contra lui, cu toate ca domnul canCelar
Hitler, la ultima Intrevedere avuta cu el, a declarat ca Germania
nu se amestecil in treburile inteme ale Romaniei. Aici am insirat
toate faptele cunoscute de mine privind activitatea lui Geissler.
Domnul general Antonescu vä roaga deci sa precizati atitudinea
Germaniei in conflictul pe care il are cu Horia Sima, pentru ca
continuarea luptelor de strada in Bucuresti se datoreaza numai
faptului ca legionarii si seful for se stiu sprijiniti de Reich.
Kil linger a raspuns ca el nu este cu totul strain de problernele

atinse de mine in expunerea facuta, pentru ca in unna cu trei
saptrunani venise ca simplu particular la Bucuresti pentru a lua

contact cu tara in care unna sa fie imputemicit special at
Reichului. El recunoaste ca aproape toate afirmatiile mete, in
special cele privind productia si ordinea in tara, coincid cu
constatarile facute de el. In ce priveste legionarii, el gasea insa
ca eu sunt un judecator prea sever. Acest tineret, spunea el, a
fort poate bine intentionat, insa cu totul lipsit de experienta. A

declarat ca va face imediat o cercetare privind activitatea
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desfa'surata de atasatul de politie Geissler in legatura cu rascoala

legionarilor contra lui Antonescu. Daca se va dovedi ca cele
afinnate de mine sunt exacte, cei vinovati vor suporta toate
consecintele. El intelege dorinta guvemului Antonescu ca el,
Killinger, sä is o hotarire imediata, in numele Reichului, in
chestiunea legionara, pentru a pune capat rascoalei, care nu este
Inca inabusita. Si Germania are tot interesul ca aceste dezordini
care opresc productia si pericliteaza transporturile sa is sfarsit

cat mai grabnic. In consecinta, ma insarcineaza sa comunic
generalului Antonescu ea el poate conta pe sprijinul Reichului
at cancelarului Hitler.

Pentru ca acest sprijin sä fie efectiv si vizibil, si sä dea de
gandit si in viitor tuturor amatorilor de dezordine, el,
Killinger, va da dispozitie armatei germane care se gaseste la
Bucuresti sa dezarmeze toate centrele de rezistenta legionara
chiar astazi. Facand aceasta declaratie, m-a Intrebat daca sunt
multumit.
Am raspuns ca desigur, generalul Antonescu Ii va fi foarte
recunoscator si 1-am rugat SA-171i dea vole sa pun declaratia lui pe
hartie, pentru.a nu comite o greseala atunci cand o voi transmite
celui in drept. El a spus ca n-are nimic contra .i mi-a Intins o
hartie si un creion. Am scris zece randuri, redand declaratia lui
$i i- am citit-o. El a fost de acord, iar eu 1-am rugat sa puna o
parafa. El in-a Intrebat daca cuvantul lui nu este sufficient. Totusi
a parafat harti a cu litera K.
Plecand de la Killinger, I -am g5sit in anticamera, printre altii,

pe Ritgen care astepta nerabdator rezultatul convorbirii. I-am
spus ca Geissler va fi cercetat ii 1-am rugat ca el si prietenii lui
de la legatie, care mai toti cunosteau rolul pe care it juca atasatul
de politie la Bucuresti, sa alba curajul sa spurta adevarul.
La Presedintia Consiliului ma astepta generalul Antonescu.

I-am inmanat hartia, iar el s-a aratat extrem de multumit. S-a
mirat di am obtinut atat de repede o declaratie atat de categorica

(de fapt

gi

eu am limas surprins de raspunsul prompt dat de

Killinger).
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Generalul Antonescu 1-a chemat pe Mihai Antonescu si i-a
aratat rezultatul misiunii mete. Mihai Antonescu mi-a spus ca
spera ca $i in viitor voi continua sa fiu colaboratorul for si m-a
rugat sä vin neaparat a doua zi sä-1 vad, avand Inca multe alte
chestiuni de rezolvat cu Legatia Germans. Peste cateva minute
toata Presedintia a aflat ca s-a terminat cu rebeliunea.
Kil linger s-a tinut de cuvant. A dat ordin ca armata germana

sa dezanneze pe legionarii baricadati la Prefectura Politiei din
Ca lea Victoriei si in str. Roma. Legionarii s-au predat armatei
germane, care nu a predat insa autoritatilor lui Antonescu pe mai
toti sefii rebeliunii. Acesti sefi au fost transportati cu masini
militare germane in Bulgaria. De altfel Kil linger spusese ca sunt
un judecator prea sever pentru legionari.
Socotelile Intre Killinger si Geissler au fost insa mult mai
complicate. Geissler a declarat fatis ea a inannat pe legionari
ca a urmarit instalarea unui guvem pur legionar, tars generalul
Antonescu, Mihai Antonescu si Eugen Cristescu. A declarat ca
acesti trei oameni sunt adversari ai Gennaniei si ca tot ce a facut
a fost din ordinul lui Himmler, caruia i-a raportat zilnic situatia.
A mers pans acolo sa spuna lui Kil linger ca rau a ticut sa is
atitudine pentru Antonescu i ca un viitor apropiat va dovedi ca
Himmler are dreptate. A mai afinnat Ca are dovezi ca Rydz
Smigly, comandantut armatei poloneze, a evadat cu ajutorul lui
Cristescu si al lui Mihai Antonescu. Tot Mihai Antonescu 1i
Cristescu au tolerat si au Incurajat sabotajul productiei de petrol
de
Care
societatile
straine
"Astra
Romana"
si
"Romano-Americana". Geissler a cerut sa se faca o ancheta la
Berlin in prezenta lui Himmler i sa tie audiati si legionarii care
se gasesc refugiati acolo.
Killinger nu avea mandat expres de la Hitler ca sa-1 instaleze
pe Antonescu la putere, el avea depline puteri ca sa hotarasca pe

loc, dupa situatia care o va constata, tinand seama, bineinteles

Inainte de toate, de interesele Germaniei. Or, acuzatiile lui
Geissler erau grave, iar adversaiul Himmler era puternic. El
(Killinger) s-a hotarit deci, trei zile dupa sosirea lui la Bucuresti,
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s5 piece la Berlin cu Geissler §i sa supuna toate divergentele
Intre el i Himmler arbitrajului lui Hitler. Killinger a limas la
Berlin douil saptamani5°.
Himmler a sustinut pe legionari §i pe Geissler in plin. Legatia

Germana de la Bucureti, unde se cunovea toata chestiunea,
Incepea sa fie in dubiu daca Killinger se va mai Inapoia la
Bucure§ti ca ministru. In fine, Hitler, dupa doua saptamani, a dat
ca0g de cauza prietenului sat Killinger, astfel Ca el s-a Intors in

tali gra Geissler. In schimb Geissler a fost numit agentul de
legatura §i supraveghetorul legionarilor. refugiati la Berlin, din
partea guvemului gennan.
Generalul Antonescu, peste cateva saptamani, a aflat de toate
dificultatile prin care a trecut Killinger la Berlin, sustinandu-1
contra atacurilor lui Hiinmler i ale legionarilor refugiati acolo.
Antonescu a limas in tot timpul guvernarii sale recunosditor lui
Killinger pentru aceasta atitudine. Mihai Antonescu, cu care am

discutat de mai multe on intamplarile de la Inceputul anului
1941, era de parere ca generalii romani, pe care el ii cunoate
foarte bine, ar fi trecut cu totii Med exceptie in tabara
legionarilor §i a Wermachtului (annata germana) daca Killinger,
chiar in a treia zi de rebeliune, cand se parea ca Antonescu este
stapan pe situatie, ar fi hotarit sä dea puterea legionarilor. Daca

Killinger in 1944, dupa 23 august, in loc sä se impqte ar fi
plecat in Germania, ar fi fost impu§cat acolo de Hiinmler, in
primul rand pentru a fi impus pe Antonescu in 1941. Himmler ar

fi spus, in cor cu legionarii, ca un 23 august 1944 nu ar fi fost

posibil cu Horia Sima la guvem, pentru di in patru ani de
guvemare legionarii ar fi detronat sau ucis pe regele Mihai, ar fi
omorEit sau extradat nemtilor pe toti §efii liberali sau tAraniti, in
fine, ar fi extenninat pe toti evreii din Romania. Bineinteles ca
primele victime ale legionarilor ar fi fost toti membrii partidului
comunist. Eu nu affirm aceste lucruri filth' a avea un temei foarte
serios. In anii 1941, 1942. 1943, 1944 legionarii §i Geissler, la
Berlin, in ultiinul timp la Rostock, trimiteau raspunsuri
necontenit lui Himmler cum Ca Antonescu ar putea sa trimita un
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milion de soldati pe frontul rusesc, insa el tine multe contigente

in rezerva pentru eventualitatea unui razboi cu Ungaria, sau
chiar cu Germania; ca Antonescu lass completa libertate lui
Maniu, lui Bratianu §i tuturor politicienilor de a face in Romania
in spatele frontului cea mai vehementa propaganda antigermana.

Din aceasta cauza Antonescu a refuzat in 1942 sd trimitd pe
Maniu ci pe Brdtianu in custodie in Germania, cu toate cd
guvernul german ii ceruse; cd Antonescu nu rezolvd problem
evreiascd ca sd cdFtige simpatiile americanilor; cd Antonescu
prefers ca cerealele ronuThe sa putre:eascd deceit sd le dea
nemtilor pe credit; cd Antonescu &neve benzina necesard
aviatiei germane etc., etc. Toate aceste acuzatii Killinger le afla
chiar de la Hitler §i trebuia sa demonstreze inexactitatea
afirmatiilor legionare.

Kil linger cat timp a stat ca ministru al Gennaniei la
Bucuresti a trait in pennanenta in cele mai rele raporturi cu
Himmler si cu Gestapoul. Cum se va vedea mai jos, acestui
fapt ii datoreaza viata sute de mii de evrei qi foarte multi
romani.
Daca Killinger ar fi comunicat lui Antonescu toate aceste
acuzatii, pe care le transmitea Himmler lui Hitler, §i care in fond
erau o supralicitatie a legionarilor, care cautau sa convinga ca ei
ar face mutt mai mutt pentru Germania daca ar avea puterea in

mina

, poate ca Antonescu ar fi facut §i mai multe prostii,

luandu-se la intrecere cu Iegionarii cine face mai multe servicii
Germaniei. Killinger insa nu mai comunica lui Antonescu toate
aceste acuzatii dupa 1942 pentru ca Antonescu O. nu creada
ea Germania it §antajeaza. Totu§i, toata lumea spunea ca faptul
de a tine pe legionari la Berlin constituie un §antaj deja, asupra
lui Antonescu din partea Germaniei.

A doua zi dupa ce am adus raspunsul lui Killinger
generalului Antonescu m-am dus la Mihai Antonescu ca sä and
dorintele lui. Mihai Antonescu m-a intrebat daca nu a§ putea
ramane la Pre§edintie, pentru a-1 ajuta pe el §i pe general in toate
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chestiunile pendinte cu Legatia Germana §i in special cu
Killinger. Eu am rAspuns ca nu pot accepta nici o functie §i nu

pot sa-rni iau nici o obligatie pentru ca doresc sä flu absolut
liber. Voi catita insa unde pot §i cum pot sa ajut guvemul
Antonescu in diferitele chestiuni in special economice care
cunt de tratat cu Legatia Germans.
In momentul cand vorbeam, eu nu cuno§team Inca rezultatul

anchetei pe care urma s-o faca Killinger in chestia Geissler.
tiam doar ca voi avea pe viitor un mare du§man la Legatia
Germans in persoana lui Geissler. Doream sa flu cat mai liber,
pentru a continua afacerile mete cu intendenta germane.
Mara de asta, trebuie sa recunosc ca prima impresie pe care
mi-a produs-o generalul Antonescu nu a fost buns. Am constatat
ca este un om foarte Increzut si extrem de autoritar, exact cum it
descrisese generalul Avramescu.

Mihai Antonescu, totu§i, m-a rugat sa trec zilnic pe la el,
pentru a fi in curent cu ce se intampla.

Killinger pledind cu Geissler la Berlin, eu tulip de doua
saptamani nu 1-am vazut pe Mihai Antonescu. In acest timp
generalul Antonescu a format noul guvem care era compus in
majoritate de generali §i din cativa falti miniFtri gogi§ti, care
fusesera colegi cu el in guvemul lui Goga din 1938. Tot in acest

Limp Antonescu a facut un "referendum", cerand aprobarea
poporului.pentru guvemarea sa51. Mihai Antonescu nu a fost de

acord cu efectuarea acestui "referendum", el cerea sa se faca
alegeri pentru Parlament. Generalul insa nu vroia sa auda de
Parlament.

Cand s-a intors Killinger din Germania m-am dus la Mihai
Antonescu. El avea o lista intreaga de tot felul de nevoi privind

rechizitii de case pentru armata gennana, schimbul de marci
hartie la Banca Nationale, pachetele pe care he trimiteau soldatii
germani in Cara for, vize de tranzit pe paapoarte de politicieni
care fugeau in Elvetia §i multe altele.
Toate aceste doleante ale guvemului roman fata de Legatia
Germans §i de armata ocupanta eu le rezolvam cu multa uwrinta
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la Kil linger. El se arata extrem de binevoitor §i de intelegator
pentru nevoile romane§ti. Ministerul de Exteme Roman, care ar
fi trebuit de fapt el sä se ocupe cu toate aceste probleme, nu mai
facea nici o treaba.
Astfel, incetul cu incetul am devenit un intermediar
profesional intre guvernul roman i Legatia Gerniana. Modul
expeditiv de a lucra ii convenea §i lui Killinger $i lui Antonescu.
Mihai Antonescu imi daduse la Presedintie un ,birou, nu departe
de at lui, unde imi tineam hartiile. Nu aveam nici un functionar,
nu primeam nici o leafs de la Presedintie §i eram absolut liber pe
timpul meu.
11 vedeam foarte des pe Ovid Vladescu, secretarul general al
Pre§edintiei si om de incredere at lui Mihai Antonescu. Pe
generalul Antonescu nu 'II vedeam in acel timp niciodata, jar.

chestiunile unde era nevoie de hotarirea lui le rezolva Mihai
Antonescu direct cu el. Eu eram foarte multumit sä nu-I \fad pe
general, pentru ca tiam de la Mihai Antonescu ca el 'este un om
ciudat, cu care este greu de ajuns la o intelegere.
Killinger se intorsese de la Berlin fara Geissler. El refuzase
sa mai primeasca la Legatia Germans colaborarea unui ata§at de

politie, astfel ca in loath legatia nu era nici un gestapovist sau
S.S.-ist.

in primele luni dupa plecarea legionarilor, nu imi aduc
aminte sa fi fost vorba o singura data de o problems privind
pe evrei, sau pe un singur evreu, intre Legatia Germans si
guvernul roman. Ministerele romane aveau in acel timp in
vigoare toate legile antisemite haotice facute de legionari in
special de Vasile la§inschi. Era un moment foarte propice pentru

abrogarea majoritatii acestor legi, nu numai inumane, dar §i
daunatoare economiei nationale. Generalii romani, politia,
jandarmeria, mini§trii civili ( Ion Marinescu, Aurelian Pana,
Constantin Danulescu) erau mutt mai antisemiti ca nemtii. Mihai
Antonescu i generalul se temeau sa se atinga de legile
antisemite lasate mo§tenire de Sima, ca sä nu supere pe Hitler §i
pe Himmler .i ca sä nu dea apa la moara legionarilor. Eu am
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comunicat in cateva randuri lui Mihai Antonescu cg legea
lasinschi52 este o sursg de venit pentru cinci sute de inspectori
civili din Ministerul Muncii yi militarii de la cercurile teritoriale
si cg o poate abroga fa'ra fricg pentru ca Killinger este de aceeasi
parere. El imi rgspundea cg generalul Antonescu si militarii sunt
de alts parere. Eu pe vremea aceea nu aveam nici tin amestec in

prnblemele evreiesti, iar atasatul comercial german Kraft si
Ritgen sunt aceia care mi-au atras atenria asupra enormittitilnicuprinse in legile antisenute legionare.

Astfel au trecut primele douil luni dupa intoarcerea lui
Killinger de la Berlin. Eu if vedeam aproape in fiecare zi, iar el
se obisnuise atilt de mult cu mine, incat cand lipseam o zi ma
chema la telefon la Presedintie. Afacerile mete cu intendenta,
luau o amploare tot mai mare, astfel ca am mai luat un asociat
care sa ma ajute, pe Aurel Giurgiuvanu, care studiase economia
politics la Berlin.
La Presedintie generalul Antonescu si Mihai Antonescu
aveau dificultati du Directia Generals a Politiei. Imediat dupg
rebeliune ei numiserg in postul de director general pe un general
pe nume Emaiioil Leoveanu53. Acest general era un incapabil $i
toti inspectorii i directorii de politie mai cu seams in
provincie isi faceau de cap. La asta se adauga cg o mare parte
din politie avea sentirnente prolegionare, iar altg parte fiindu-le
fricg sa nu se expung la rgzbunarea legionarilor in caz de s-ar
intoarce stateau de-o parte, in inactivitate totals. Mihai

Antonescu s-a gandit cg eu as fi in stare, dacg m-ar numi
director general al politiilor, sg redau politistilor increderea in
guvemul Antonescu. Fara sa ma intrebe, a vorbit i cu generalul
Antonescu, care era de acord, insa, pentru prestigiul armatei,
titlul de director general sa ramana lui Leoveanu, iar eu sa flu
delegat din partea Presedintiei ca subdirector general, cu depline
puteri, unnand sä primesc titlul de director general la plecarea
lui Leoveanu la divizie, peste o lung.
Am spus lui Mihai Antonescu ca eu nu nig pricep la politie si

ca ar fi mai bine sa caute pe altcineva. El a obiectat ca nu am
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nevoie sä fiu priceput Fi ca simpla mea prezenta va face sa se
nasca Increderea in stabilitatea guvemului pentru ca se stie ca
sunt prieten cu Kil linger. In cele din urma am hotarit cu Mihai
Antonescu ca eu sa propun lui Vintila Ionescu care era
pensionar sa primeasca postul de subdirector general, dupa
plecarea lui Leoveanu la divizie, astfel ca sa fiu ajutat de un om
de specialitate. Mihai Antonescu m-a mai rugat sa continui a
tine legatura Intre el si Killinger, serviciul meu la Siguranta
nerapindu-mi mult timp, prezenta mea acolo fiind mai malt o
formal itate.

Am acceptat Fara mutt entuziasm

i

aceasta misiune,

conditionand insa adeziunea mea de plecarea lui Leoveanu peste
o tuna la divizia lui. Nu mai puteam, find la*Directia Politiilor,
sa ma ocup de afacerile mele la intendenta si 1 -am rugat deci pe
Giurgiuvanu sa conduca treburile i i-am explicat despre ce este
vorba.

Vintila lonescu a fost de acord ca sa ma secondeze, cu
conditia sä fie numit subdirector general. El, care cunostea la
perfectie toata ambianta de la Siguranta, a spus ca cele doua
probleme

care

trebuie

rezolvate sunt legionarismul ii
sanul legionarilor, ca si al

afacerismul. A spus ca in

comunistilor, el are informatori de prima mina. Plecand de la
Siguranta, si find in divergenta cu Armand Calinescu, nu a lasat
in unna Iui nici un informator. Acesti informatori, desigur, iii
vui relua "activitatea" daca el se va Intoarce la Directia
Generals. Mi-a spus cd Mihail &desert, eel mai capabil dintre
tali legionarii, care fusese asasinat la spital din ordinul
conduce,* legionare, fusese informatorul lur54. In randul
cOmupistilor si at socialistilor, el spunea ca are informatori atat

de suspusi, Inclt nu se petrece absolut nimic la aceste partide
furs ca el sa fie imediat infonnat. A spus ca Sami Margulies,
Belu Silber si Schreier sunt informatorii Iui de multi vreme55.
Mi-a propus sa- mi prezinte pe acesti infonnatori ca sa-mi dau
seama de ce "capital" dispune .i cat de mare este aportul Iui
pentru Siguranta. El mi-a prezentat in realitate pe Margulies,
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care a confirmat ea el ramane alaturi de Vintila lonescu, a cerut

insa sa fie puss in libertate Lotte Fori, care era probabil o
partizans a lui. Despre ace§ti infonnatori am avut ocazia sä
vorbesc la procesul lui Lucretiu Patr4canu, unde am fost manor
al acuzarii.

A mai spus ca toate directiile Sigurantei, la centru
special

inspectoratele

din

provincie,

sunt impanate

si in

de

simpatizanti legionari, care pot insa fi recuperati daca se nate
Increderea in stabilitatea guvemului Antonescu si dispare
probabilitatea unei intoarceri a legionarilor la conducerea
In ce privete afacerismul, el a spus ca a luat proportii uria§e
Inca de pe timpul guvernarii lui Tatarascu. A promis ca imi va
da o lista de aproximativ 500 de functionari de politie din tall
care au case de raport, taxiuri pe plata, cointeresari in case de
toleranta etc., si care trebuie sco§i din politie. Mi-a spits ca
prezentandu-ma la politie sa fiu foarte prudent §i sa nu -ml
dezvalui fats de nimeni planurile, pentru ca nu se poate avea
Incredere decat in inspectorul Stratilescu §eful C.D. (Corpul de
Detectivi). Mi-a mai spus ca este informat Ca generalul
Leoveanu si adjunctul lui, generalul Vasile Zorzor, ca §i ceilalti
militari din jurul lor, nu se pricep deloc la Siguranta §i se ocupa
toata ziva cu birocratie Si cu curatenie.
M-am prezentat la Siguranta si am facut cunoOnta celor doi

generali, care erau informati de sosirea mea prin generalul
Jacques Popescu, subsecretar de stat la Inteme56. Militarii m-au
primit cu multa raceala. M-au intrebat care sunt problemele de
care doresc sa ma ocup. Am spits ca deocamdata doresc sa ma
aclimatizez cu toata ambianta, iar pe unna vom vedea care sunt
problemele care a§teapta o rezolvare. Leoveanu m-a intrebat
dacil eu sunt stipendiat de Preedintie sau doresc sa fiu trecut in
§tatele de plata ale directiei. Spre marea lui mirare, i-am spits ca
eu sunt onorific si ca vol avea doar nevoie din rand in cand de o
mmina.
Dupa aceasta Intrevedere m-am dus in biroul lui Stratilescu
de care inn vorbise in mod elogios Vintila lonescu. Str5tilescit
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mi s-a plans ca Siguranta este in plina descompunere §i ca el a
comunicat acest lucru §i lui Cristescu §eful S.S.I. , pentru ca
sä fie incuno§tiintat Antonescu. A spus ca generalul Leoveanu §i
militarii din jurul lui stau calare pe fondul O.P. (ordinii publice),
paralizand astfel, din cauza lipsei de bani, orice activitate
informative. Mi-a adus ca,,exemplu ormul Giurgiu, pe unde §i
azi formatiunile S.S. germane trec zilnic legionari in Bulgaria,
care iau drumul Berlinului, iar el are 2 000 lei lunar, alocate de
Leoveanu din fonditl 0.P., pentru a fi informat asupra mi§carilor
din portul Giurgiu.
A mai spus di la Directia Generala toti mai comenteaza Inca
cazul fostului director de Siguranta, Maiinuca. El, spunea
Stratilescu, nu a fost legionar, dar politist de meserie, i primea,

astfel cum era normal, din diferite orate ale tarn rapoartele
subaltemilor despre trecerea trupelor germane fie prin gari, tie

pe §osele. Pentru aceasta activitate a fost arestat §i dat in
judecata pentru spionaj in favoarea Aliatilor. Politi§tii se tem Ca

orice activitate antilegionara poate sä fie considerate la un
moment dat antigermana §i sa-i duce la pu§carie. Ei prefers deci
sä stea in espectativa §i sä nu mai infonneze Directia Generala.

Stratilescu m-a avertizat ca voi intampina foarte multe
dificultati la Siguranta dace voi Incerca sa aduc modificari in
starea actuala de lucruri, pentru ca Leoveanu este prieten cu
generalul Jacques Popescu, subsecretar la Interne,

§i

cu

generalul Dwnitru Popescu, ministru de interne, iar ei nu vor
asculta de sfaturile unui civil. Avand Incredere in vorbele lui
Vintila, am spus lui Stratilescu ca in curand Leoveanu va pleca
la divizie

si ca Vintila lonescu va fi numit subdirector general al
Politiei. Stratilescu a spus ca el personal ar fi foarte multumit,

insa Vintila lonescu are foarte multi du§mani

la Directia
Generala, pentru ca era prea sever si exigent cu subaltemii sal.
Dupe cateva zile de observatie, trecand pe la toate directiile $i

asistand la conferintele care le. Linea Leoveanu cu directorii
civili, ni-am convins ca politi§tii, ur0 cu toate alifiile, i§i bateau
joc de conducerea militara.
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Totodata am facut un plan pentru a reintrona increderea in
guvemul Antonescu. Am spur lui Killinger, pe care il vedeain in
fiecare zi, ca §i inainte, toate dificultatile de care ma lovesc la
Siguranta, i 1-am rugat, cunoscandu-i sentimentele, sa ma ajute
in chestiunea legionara. Am sugerat ca el sä tina un discurs in
fata coloniei germane din Bucure§ti §i, intre altele, sa spuna ea
Germania considers drept du§mani pe toti cei care du§manesc pe
generalul Antonescu, indiferent dacg sunt legionari sau de alte
nuance politice. Killinger a gasit ca ideea este bung §i 1-a chemat

pe omul lui de incredere, consilierul Wilhelm Rode', cu care
venise de la Bratislava, pentru a-i cere §i lui parerea. Rodel find
§i

el de aceea§i parere, au hotarit sa-1 anunte pe domnul

Kohlhammer, pre§edintele coloniei germane Ia Bucureti, ca el

sa convoace pe toti membrii intr-o salt publics, ministrul
Gennaniei dorind sa tins o cuvantare.
In zilele unnatoare Killinger a redactat discursul, iar eu am
colaborat la pasajul privind legionarii.
Am anuntat pe Mihai Antonescu §i pe generalul Antonescu

despre discursul pe care it va tine Killinger, iar ei erau foarte
multumiti considerand ca dupa asta se vor lini§ti spiritele.

Dupg ce Killinger a vorbit in sala "Aro", am rugat pe
Leoveanu sa convoace directorii Sigurantei la o conferinta. Cu
aceasta ocazie eu le-am citit discursul lui Killinger 1i 1-am rugat
pe Leoveanu sa-1 multiplice i sa-1 expedieze Ia toate politiile
din tart.

Bineinteles cd oamenii politici, care nu stiau made sd se
ascundd cand legionarii erau 1a putere, acum tipau cd discursul
lui Killinger constituie o imixtiune in 'treburile interne ale tdrii.
Cand in 1931, Franta a instituit un regirn colonial in Romania,
nurnind controlori fiwncezi la Banca Nationald, la Ministerul de
Finance fl la C.F.R., Maniu si Brdtianu nu au scos tin cuvant de
protest contra acestei imixtiuni in treburile interne ale tdrii.
Imixtiunea lui Killinger era utila pentru ca numai ea putea sa
impiedice asasinate §i atentate, care intrau in metodele de

"lupta" ale legionarilor, despre care se .tia ca sunt in solda
anumitor cercuri politice germane. Discursul lui Killinger a avut
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un efect salutar asupra politi§tilor din tail, iar legionarii au
inteles CA Germania oficiala s-a desolidarizat de ei.
La Siguranta, intre timp, s-a dovedit ca Stratilescu nu era un

prieten sincer at lui Vintila Ionescu. El s-a apucat, contrar
intelegerii facute cu mine, sa spuna colegilor sal ca Leoveanu va
pleca in curand, iar Vintila lonescu se va intoarce la Siguranta,
adus de mine. Efectul a fost ca civilii §i militarii s-au unit toti

contra mea. Toata aceasta conspiratie era patronata de patru
generali: Leoveanu, Zorzor, Jacques Popescu §i Dumitru
Popescu.
Vintila Ionescu a aflat de la fo§tii subaltemi ca s-a
confectionat o fi §a informativa despre persoana mea. in aceasta

fi§a se spunea ca eu a§ fi un aventurier, care am perindat
Caucazul, Italia, Franta, Austria §i Germania, Ca am fost
condamnat in Franca pentru spionaj in favoarea Germaniei, ca a§
fi dezertat la inamic in razboiul trecut, ca a§ fi primit sume man
de bani de la Legatia Germana §i CA a§ fi venit la Siguranta in
calitate de spion at Gerinaniei.

Toate aceste minciuni gogonate au fost prezentate de cei
patru generali, generalului Antonescu .§i lui Mihai Antonescu.
Affind despre aceasta manevra de la Vintila, am cerut lamuriri
lui Mihai Antonescu. El mi-a confirmat totul. Am dovedit cu
cea mai mare u§urinta generalului Antonescu §i lui Mihai
Antonescu ca singurul lucru adevarat era condamnarea mea In
Frapta, pe care de altfel o cuno§teau .i ei.

In 1944 find arestat din ordinul lui Maniu, Bratianu .i at
generalului Aldea, aceasta fi§a a aparut iar, ba mai inult, unele

din aceste acuzatii imaginare au fost preluate §i de actul de
acuzare care mi-a fost dresat in fata Tribunalului Poporului in
1946 in procesul Antonescu.
Am spus lui Mihai Antonescu, ca in astfel de conditii eu nu
pot ramane la Siguranta, neavand pofta sa ma razboiesc cu toti
generalii romani §i cu toata politia. De altfel, misiunea mea este
indeplinita pentru ,ca discursul lui Killinger a restabilit

increderea politiei in guvemul Antonescu. Mihai Antonescu a
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incercat in toate felurile sa ma convinga sa rarnan, pentru ea
Leoveanu pleaca. Eu insa am refuzat categoric, sfatuindu-I sa
caute un alt general, pentru ca "cork la curb nu scoate ochii ".
Peste catva timp a gasit un general, in persoana lui Nicolae
Diaconescu57. Eu am vrut sä profit de ocazie $i sa ma retrag

de la Presedintie, pentru a ma putea dedica afacerilor mele
comerciale, insa Mihai Antonescu mi -a obiectat ca retragerea in

situatia actuala critics ar fi interpretata de el ca o lipsa de
patriotism din partea mea. Am ramas deci in situatia anterioara.
Trecerea mea pe la Direclia Generald a Politiei a durat o howl,

asyel cci in tuna mai 1941 eu fdceam numai legtitura intre
Antonesti $i Killinger.

La Legatia Germans mai sosise un diplomat cu rang de
ministru pe nume Hermann Neubacher, care se ocupa in special

cu chestiuni economice55. Era mult mai dur ca Killinger, iar
Ritgen $i alti nemti de la legatie imi spuneau ca el simpatizeaza
pe legionari i i ca convietuirea cu Killinger nu va fi de lungs
durata.

La Legatia Germans, in luna mai, eu cred ca nimeni nu
banuia ca in iunie Romania va intra in razboi contra Rusiei
Sovietice. Intrarea in razboi a Romaniei a fost hotarita in
principiu de generalul Antonescu, direct cu Hitler. Hitler nu a
cerut lui Antonescu participarea la razboi. Antonescu s-a
oferit sa participe. Killinger mi-a repetat de mai multe on
acest fapt. Ce 1-a determinat pe generalul Antonescu sa intre in

razboi alaturi de puterea care ii ciuntise tarn? El credea ca
Germania va fi biruitoare, iar el va trece in istorie ca omul
care a condus armatele romane victorioase. El era atat de
ambitios fi dornic de glorie personals (cum am putut
constata la Maya in 1946, in nenumarate convorbiri cu el),

incat nu dorea s5 tins seama de faptul ca putea obtine
Basarabia fara razboi, dac5 nemtii erau victorio0. El simtea

ca acest punct este foarte slab si din cauza asta a pus in circulatie
fabula ca Hitler ii va restitui Ardealul si ca drumul la Cluj trece
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prin Caucaz. Megalomania mergea panel acolo incat spunea cd
el este primal general strdin de la Napoleon I incoace, care a
avut sub comanda sa trope germane, glorie care cade si asupra
reirii.

Tot pentru a masca saracia argumentelor, care ar fi putut
exista pentru intrarea Romaniei in razboi, s-a pus in circulatie
versiunea ca Germania ar fi obligat pe Antonescu sä intre in
razboi. AceastA versiune este absolut din domeniul fanteziei.
Cum putea Hitler §i generalii nemti sä aiba Incredere in armata
Tarii Romane§ti, dupa ce aceasta tarn suferise dictatul de la
Viena'? De altfel, cand Antonescu s-a oferit sa intre in razboi a
cerut arme, iar Hitler, de teams ca aceste arme sa nu se intoarca
contra lui, a raspuns ca nu poate da arme decat soldatilor pe
front, iar nu in spatele frontului (in Romania).
In 1945, fiind la Moscova, am vorbit cu amiralul Guse (?),
fort comandant al flotei germane din Marea Baltic5. El Picea
parte dintr-un consiliu superior al razboiului care era convocat

din cand in cand de Hitler. Imi spunea cd ninteni din sefii
armatei germane, in special feldmaresalul Erich von Manstein,
nu infelegea ce cautd Ronuinia in acest reizboi.

S-a mai spus ca Antonescu a intrat in razboi de frica
legionarilor, care, desigur, s-ar ft oferit sa intre ei in razboi dad,
Antonescu ar fi famas neutru. In acest caz nemtii ar fi inlocuit
guvemul Antonescu cu un guvem Sima. Acest argument are un
mic sambure de adevar i a ajutat pe Antonescu in goana lui
dupa glorie personals.
Antonescu, intelegandu-se cu Hitler cu cdteva zile inainte

de 22 iunie 1941 asupra intrdrii Romaniei in

rdzboi,

intorclindu-se in lard a cerut avizul lui Maniu si lui Brdtianu,
despre cele hotdrite. Care sunt cauzele care an putut
detennina pe acesti doi sefi de partid sd-si dea consimgindintul
la intrarea Romaniei in razboi aldturi de Germania? Sigur cd
ei nu goneau dupd glorie militard Si nu erau nici atilt de naivi
sa creadd cd pe aceasto cafe se va recastiga Ardealul, iar ei
stiau bine cd intrarea in rdzboi pentru Basarahia era absurdd,
pentru motivele ardtate mai sus. Ei si-au dat consimgimeintul
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nu cu glindul la lard, ci numai la persoana for, judectind cd
refuzul de a4i da consintilmlintul la o chestie care, in fond,
era deja hotdria, ii pitnea in conflict personal cu Germania.
Se gandeau poate Ia soarta pe care o avusese Leon Blum in
Franta si nu doreau sa cake pe unnele lui. Totusi, eu personal
sunt convins ca refuzul lui Maniu si Bratianu de a-I urma pe
Antonescu in razboiul absurd si criminal, pe care urma sä-1 faca

alaturi de Hitler, contra Rusiei, ar fi determinat pe nemti sa
renunte la un aliat militar atilt de dubios, care promitea sa fie
mai molt o povara decat un ajutor pentru armata hitlerista.
Foarte multi generali, nfiteri fi diptomati nemti mi-au spus,
dupil 22 iunie 1941, cd pentru ei a_ftse-st surprial cu totul
neafteptatti Si agreabild ca armata romans a Inteles sa -pt verse
seingele, fart economie, pe campiile Rusiei pentru cauza
german&

Luand o astfel de atitudine, poate ca Maniu si Bratianu
personal ar fi patimit, insa ar fi adus un serviciu nemuritor
Romaniei. Nu intra insa in obiceiurile oarnenilor politici romani

de a face sacrificii personale in folosul tarii, din contra, Tara
trebuia sa faca intotdeauna sacrificii in folosul for personal.

Propunerea lui Mania fi a lui Brcitianu ca Romania sd
faca un "rdzboi partial", adicd sit opreascd Inaintarea trupelor
pe Nistru, nu avea nici fond politic, nici militar.
Tot in luna iunie 1941 a avut loc qi macelul evreilor Ia Ia0

de catre armata germana. Detaliile acestor atrocitati

sunt prea cunoscute, astfel ca nu be mai voi expune. Voiesc sa

scriu numai despre unele intainplari, mai putin cunoscute,
privind aceste asasinate.

Mihai Antonescu si genet-alit' Antonescu an fast informati
telefonic de evenimentele de la Iasi. Ei s-au adresat imediat lui
Killinger pentru a-I determina sa intervinci pe langti
comandantul grman pentru ca mciceltd sa inceteze. Eu eram in
Word hti Killinger cand el a telefonat generalului comandant

german spunandu-i sd inceteze imediat mice represalii,
guvernul roman urrnand sri faca o anchetti pentru a stabili
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originea focurilor de arnui care s-au teas asupra armatei
germane.
Interventia prompter* a lui Killinger a frictit ca la Iasi sd nu

piard toatd populatia evreiascd. Generalul Antonescu a farad

prin organele S.S.I. (Cristescu) o anchetti rapidd privind

complicitatea romanilor lq asasinatele comise de nemri la Iasi.
Aceastd anchetd a stabilit cd circa 170 de politisti, cetdteni,
airdusi si rdufdcdtori att servit drept indicatori nemtilor care nu
stiatt sd distingd pe evrei de romani. S-a mai stabilit cd acesti

indicatori, si In special politistii, au jefuit cadavrele color
imptiscati de nernti.

Mihai Antonescu a fost de pdrere ca acesti facali sd fie
arestali fi judecati. Generalul Antonescu s-a gandit ca inainte de
a face arestari ar fi bine sä se ceara si avizul lui Killinger, pentru

ca sa nu se creada ca aceasta actiune reprezinta o lovitura
indirecta pe care o da guvemul roman armatei germane. M-am

dus deci la Killinger si i-am adus la cunostinta intentiile lui
Antonescu de a pedepsi pe jefuitorii de cadavre si pe politistii
care, trecand peste ordinele primite, au incurajat si sprijinit
represaliile. Killinger a raspuns ca el nu crede ca o astfel de
actiune ar putea tulbura bunele raporturi existente intre armata
germana si cea romans. De astfel, a addugat Killinger, armata
germand nu are nici un amestec in expedierea mho,- evrei cu
tin tren in sudul tdrii si omorirea for in cea mai mare parte. Am
dus raspunsul lui Killinger la Antonescu, totusi procesul si
arestArile nu s-au facut, pentru ca generalii de la politie, de la
Interne si de la jandarmerie erau toti de parere contrara5°.

Anul 1941 a fost cel mai greu pentru populatia evreiasca, atat

din tarn cat si din Basarabia si Bucovina, din toti anii cat a
guvemat Antonescu.
Dupa asasinatele din tuna iunie de la Iasi, nenorocirile s-au
tiinut lant. Armata romans ocupand Basarabia, toti evreii care nu

s-au retras cu armata rusa, sau care nu au fost ucisi ()data cu
ocuparea, au fost deportati in Transnistria si intemati in
ghettouri. Acest ordin de deportare a emanat de la Marele Stat
Major. In
I
drum spre Transnistria evreii au fost jefuiti de
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jandarmii romfini care ii escortau. In toata Basarabia nu se
gaseau in ianuarie 1942 deck 10 ,evrei, conform declaratiei
oficiale pe care mi-a trimis-o generalul Constantin G.
Voiculescu guvematorul provinciei.

In 1942 am Ala recenstimantul populatiei evreiefti din
vechiul regat $i din Ardeal $i am publicat o carte cu toate dgtele
privind aceastd populatie.
Am publicat $i cornunicarea generalului Voiculescu.
Mare$alul Antonescu vtizand aceastd carte, a dat ordin ca toate
exemplarele (2 000) sd fie distruse, pentru ca strdindtatea sd nu
afle cc). in Basarabia nu mai sunt evrei.
EVreii din Bucovina au fost deportati si ei in Transnistria. Au
ra'mas numai la Cernauti aproximativ 40 000 nedeportati. Toti
cei deportati au fost jefuiti de jandarmi $i de Banca Nationall
Populatia masculine evreiasca din Dorohoi a fost luata la munci
militare de Marele Stat Major in 1941.

and evreii au fost eliberati de la munca si s-au rotors la
Dorohoi si-au gasit casele pustii, iar familiile for deportate in
Transnistria. Evreii au cerut sä li se aduca familiile Inapoi.
Marele Stat Major a refuzat. Atunci multi evrei au cerut sä piece
la familiile for in Transnistria. Si aceste cereri au fost respinse de
Marele Stat Major, pe motivul ca evreii sunt necesari la munci
militare in regat.
Tot in 1941, dupe Inceperea razboiului, dr. Wilhelm
Filderman s-a prezentat in audienta la Maresalul Antonescu Tel
el
find presedintele Uniunii Comnitatilor Evreiesti $i a
protestat pentru faptul c5 evreii nu au dreptul sä-$i face datoria
pe front ca toti ceilalti cetkeni ai Ora. Antonescu a raspuns ca
experienta din razboiul trecut ne invata c5 evreii nu sunt buni
luptiltpri pe front. Dacd inset ei iuhesc Tara $i vor s-o ajute, sd
subscrie doud miliarde de lei la imprumutul de rdzboi roman.

Filderman, In numele populatiei evreie$ti, a acceptat aceastd

propunere lard ca sd ceard de la Antonescu cel mai mic
contraserviciu. Aici fac o parantezd. In anii unneitori, en nu am

dat niciodatd bani de la Centrala Evreilo autorittitilor sau
www.dacoromanica.ro

EU I-AM SALVAT PE EVREII DIN ROMANIA

16Y

persoanelor get-mann-I-aniline lard a priori contraservicii foarte
sztbstantiale.

Filderman a strans aceste cloud miliarde de lei cu ajutorul
unor comisii de impunere formate din bogdtasi care impuneau
numai populatia mai saracd, in time ce jandarmeria si Marele

Stat Major goneau Tatra populatia evreiasca din comunele
rurale si din orasele necapitale de judet, stabilind tuturor
evreilor dnmiciliul fortat in capitalele de judef, unde nu aveau
nici locuinte, nici mobile.

Tot in anul 1941, dupa declararea razboiului, Ministerul de
si Marele Stat Major au impus populatiei evreiesti o

Razboi

contributie de efecte de imbracaminte in valoare de dnu

miliarde lei. Cu strangerea acestor efecte a fost insarcinat tot
Filderman. Cei care nu puteau varsa efectele stabilite de
Ministerul de Finance, dupa rolurile vechi de impunere, erau
condamnati la Inchisoare.

In 1942 am gasit 40 000 (patruzeci de mii) de procese
pentinde la toate tribunalele din tali i mii de evrei arestati
pentru nelivrare de efecte. Am obtinut pentru toti un decret de
amnistie60. Aceste pattu miliarde lei in bani si in efecte vorsate

de evrei in cursul anului 1941, prin W. Filderman, statului

roman aveau n fortd de cumptkare egald cu cel putin
cincisprezece miliarde lei din anul 1943. Or, in anii

1942-1943-1944, cand exista Centrala Evreilor, infiintatd de
mine, toate contributille evreilor cdtre stand roman nu au
depdsit in total suma de cloud miliarde lei, iar in schimbul
acestei some s-au obfinut pentru evrei concesiuni de a
importantd vitald.

Tot in anul 1941 Marele Stat Major a rechizitionat toate
spitalele

evreiesti pentru nevoile annatei "Filantropia",
"Iubirea de oameni" etc. , astfel ca bolnavii evrei nu se mai
puteau ingriji decat acasa.
In 1942 Centrala Evreilor a reinfiintat toate aceste spitale.

Tot in 1941 s-a intamplat 9i catastrofa vasului "Struma", in
care au pierit peste noun sute de evrei. Trebuie sa dau cateva
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date despre aceasta afacere, pentru ca in 1944, cand am fost
predat de guvernul Maniu-Bnitianu-Penescu N.K.V.D.-ului,
pentru a fi anchetat Ia Moscova, am fost recomandat ca autorul
tuturor asasinatelor de evrei comise de armata si jandarmeria
romans in Rusia, Transnistria, Basarabia $i Bucovina, si ca
responsabil pentru moarteo evreilor de pe vasul "Struma".
Cand Romania a intrat in razboi, iar evreii din Bucovina si
Basarabia au fost deportati in Transnistria, s-a nascut o panics
mare in sanul populatiei evreiesti din toata Cara, care se astepta
s5-i vina randul la deportart. Evreii instariti ofereau toata averea
for in schimbul unei posibilitati de a emigra. Un annator grec

din Pireu, pe flume Jean Pandelis, s-a gandit sä propuna
Jointului din America (U.S.A.) sa ducil una rule de evrei din
Romania pans in apele teritoriale palestin;ene, unde urma sä fie
scufundat vasul, iar evreii dusi la tarm cu bard de salvare sau

alte mijloace primitive. Acest simulacru de naufragiu era
necesar pentru ca englezii refuzau sa dea evreilor vize de
intrare in Palestina.
Jointul s-a angajat sa plateasca lui Pandelis cinci sute de
franci elvetieni de fiecare evreu naufragiat pe coasta Palestinei.

Pandelis a venit in apele romanesti (Constanta), cu vasul
"Struma", care era o epava, Fara certificat de navigabilitate, care
cu sigurant5 nu ar fi putut ajunge niciodata in Palestina in caz de
vreme rea.
In Romania, Pandelis "ca sa Incarce marfa" cum spunea
el

s-a adresat conducerii sionistilor (Misu Benvenisti, A.L.

Zissu, Theodor LOwenstein etc.).

Sionista au spus lui Pandelis ea pasagerii evrei sunt cat
lumea, insa trebuie cumparata bunavointa autoritatilor romane
pentru a le da voie sa p5raseasai Cara. Sioni.ctii au scos deci
locurile de pe vasul "Struma" In mezat, urnuind ca pe urnwi sa
se "inteleage cu autoriteitile romane. S-au incasat, pentru ?loud
sute de locuri, un miliard lei, in special de la evreii din Cernciuti
,ri nordul Moldovei, care vindeau tot ce posedau pentru a pleca.
Care erau autorifatile romane care aveau un cuvant de spus in
chestia plecarii evreilor in Palestina'?
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1. Ministerul de Interne §i Siguranta trebuiau sa controleze
daca pasagerii nu sunt periculo§i din punct de vedere politic,
prin activitatea care o vor desfa§ura in strainatate;
2. Ministerul de Finante trebuia sa controleze daca pasagerii
nu lass in urma for datorii catre stat;
3. Mamie Stat Major Sectia I trebuia sa aprecieze daca
pasagerii nu reprezinta o mans de lucru absolut necesara armatei
(munca obligatorie, care tinea loc de serviciu inilitar);

4. Ministerul Muncii trebuia sa controleze daca nu pleaca
speciali0 care nu pot fi inlocuiti;
5. Ministerul Marinei si Capitania portului trebuiau sa
inchida ochii ca un vas fart certificat de navigabilitate plead' cu
pasageri.

In schimbul unor sume importante dc bani toate aceste
autoritati au aratat bunavointa §i nu s-au Impotrivit plecarii
evreilor. Cum se va vedea mai jos, in anul 1943 Pandelis a fost
arestat, in unna s staruintelor mete, pentru alta chestie. Vorbind cu

mine despre chestia "Struma", el mi-a spus ca In 1941 a carat
trei zile bani cu geamantanul la ministerele sus aratate.
Vasul "Struma" sosind la Constantinopol, lua apt, a§a ca nu

putea sa-i continue druinul. Turcii nu dadeau voie evreilor sa
debarce, pentru ca nu aveau vize de intrare in Palestina $i riscau
sa ramana in Turcia ca oaspeti nedoriti. Englezii, cu toate ca isi
dddeau seama de gravitatea situatiei, refuzazt vizele de intrare
in Palestina.
Intoarcerea in Romania era imposibila din cauza ca avaria
vasului era prea mare. Vasul era ancorat la 4 mile de tannul
turcesc.
Intr-o noapte, dupa 14 zile de ateptare, s-a scufundat vasul .i

au pierit toti pasagerii, afara de unuI61. Riispunderea pentru
aceastd catastrofd o poartd, in primul rand, guvernul englez
care a refuzat vizele pentru Palestina, cu toate cu situatia era
disperatd; in al doilea rand, sioni.stii care n-au inchiriat un vas

pentru a face transhordarea pasagerilor pant la rezolvarea
problemei.
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In anul 1942, discutand cu delegatul Crucii Rosii, un elvetian
pe nume Charles Kolb, chestia "Struma", el a spur ca daca ar fi

fost pe vasul "Struma" 900 de pisici in loc de evrei, sigur ca

societatea de protectie a animalelor engleza ar

fi obtinut

pennisiunea de debarcare.

Tot in anul 1941, dupil inceperea razboiului, Marele Stat
Major (generalu! Enache Borcescu, colonel Valeriu Selescu .i
cpt. Bulgaru), in colaborare cu primul procuror al Tribunalului
Ilfov (Padurant sau Pacuraru) au facut un regulament yrivind
munca prestata de evrei in schimbul serviciului militar. In acest
regulament se prevedea ca orice delict de munca ca intarzieri
la apel, lipsa nejustificata etc. se va pedepsi cu deportarea
delicventului si a intregii sale familii in Transnistria. Generalul
Cepleanu, care era seful muncii evreiesti la Marele Stat Major,
pe baza acestui regulament a deportat multe familii evreiesti,
pentru motive cu totul ridicole.
In 1942, cand am infiintat Centrala Evreilor, am obtinut, cu
multi dificultate (primul procuror Pacluraru sau Pacuraru,
opunandu-se, cu ajutorul lui Mihai Antonescu), modificarea
acestui regulament bestial.

Una din misiunile cele mai ingrate care mi-a fost data in
1941, duftil inceperea razboiului de dare Antonescu, privea pe
generalul german Wilhelm Speidel. Ofiterii de Ia Marele Stat
Major Roman s-au plans generalului Antonescu ca Speidel se
poarta grosolan i dispretuitor cu ei. Antonescu m-a insarcinat sa
sondez in mod neoficial terenul la Killinger, pentru a afla dadi

el ar fi dispus sä intervina Ia Berlin pentru ca Speidel sa tie
inlocuit. Am obtinut prin Killinger rechemarea si inlocuirea lui
Speidel'2.
La sfarsitul anului 1941 a murit Jacques Popescu, general si
subsecretar de stat la Interne. Antonescu, si in special Eugen
Cristescu doreau sa-1 numeasca pe Constantin (Piki) Z. Vasiliu,
generalul comandant al jandarmeriei, in locul devenit vacant.
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Piki Vasiliu avusese oarecari conflicte cu nemtii si Cristescu
se temea ca Killinger sa nu is in nume de frau aceasta numire.
Totodata, nu era de demnitatea lui Antonescu si a tarii sa ceara
avizul lui Killinger. Am fost deci rugat sä organizez o masa la
care sa is parte Mihai Antonescu, Killinger, Piki Vasiliu, Ovid
Vladescu, Cristescu si coloneld Mircea Elefterescu, astfel ca
Killinger sa face cunostinta lui Vasiliu, ramanand ca eu sa-I
intreb a doua zi ce impresie i-a facut acest general, despre care
se aude ca va fi numit subsecretar de stat la Interne.

Masa a avut roc, iar cu aceasta ocazie am facut si eu
cunostinta generalului Vasiliu. A doua zi, vazandu-1 pe
Kil linger, el mi-a spus ca Vasiliu avusese conflicte, in calitatea
sa de sef at jandarmilor, cu Abwehrul (Biroul II) german, ins5.
Antonescu, desigur, }tie .ce face dacil 1-a destinat sa fie
subsecretar la Interne.

As yd, cel mai mare bandit si asasin din cati a produs
jandarnieria 1i pnli jia ronuind a devenit subsecretar de stat.
Dace eu a§ fi fost informat mai bine despre persoana acestui
general atilt de laudat de Cristescu, puteam, cred, sa impiedic
aceasta numire care s-a aratat mai tarziu nefasta pentru tarn,
pentru populatia evreiasca si pentru mine personal.

Tot in anul 1941, maresalul Antonescu s-a imbolnavit gray,
§i multi vreme nici nu venea la Pre§edintia din Piata Victoriei,
dar rezolva hartiile la vila care o avea la Baneasa. Doctorii nu
§tiau ce board are. Doamna Goga iI trata cu farmece63. Sub patul
lui Antonescu erau oase de morti si alte remedii vrajitoresti. Din
aceasta epoca dateaza influenta mare pe care o exercita Veturia

Goga asupra maresalului. Mihai Antonescu, in schimb, nu
credea in farmece si nu o simpatiza pe doamna Goga.
Tot in anul 1941 s-a intamplat un lucru care la prima vedere

s-ar parea ca este foarte banal, in realitate inSil a avut o mare

importanta psihologica. Acest lucru a fost ca Killinger a
impuscat un cerb. Acest cerb (coamele) s-a dovedit a fi, dupe
clasificatia complicatil, internationals, a coarnelor, at doilea cerb

www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

174

din lume ca frumusete. Killinger era vEinator pasionat. Cerbul a
fost impuscat la Sboina, jud. Bacau.
Calauza care 1-a condus pe Killinger era un taran cioban. A
aparut in toate revistele din Europa Centrals si din tarile neutre

fotografia cerbului, a calatizei, a lui Killinger, o descriere a
regiunii Sboina si a modului cum a fost viinat acest trofeu
aproape unic in lume! De aici s-a nascut o corespondents
saptamanala intre Killinger 1i taranul de la Sboina.
Killinger se hotarise ca irnediat dupa razboi sa se stabileasca

definitiv la Sboina. Cerbul a facut legatura sufleteasca intre
Killinger si Romania. Pentrg ca sa poata face corespondents cu
ciobanul de la Sboina el lua lectii de limba romans. Astfel se
explica ca Killinger a fost mai binevoitor cu romanii decat toti
ceilalti nemti din regiinul hitlerist.
Tot in anul 1941 Mihai Antonescu mi-a rends un pasaport at

unui cetacean belgian, at carui nume imi scapa, pentru a fi
inmanat lui Killinger, cu rugamintea ca autoritatile germane sa
repatrieze pe belgian, el fund expulzat din Romania. A doua zi
Mihai Antonescu m-a rugat sa-i spun lui Killinger sa opreasca

procedura de repatriere, belgianul putand ramane in tarn.
Aceasta cerere i revenire a aparut curioasa lui Killinger, $i
interesandu-se

despre

persoana

acestui

belgian

a

aflat

urmatoarele: Mihai Antonescu pledase un proces at acestui
belgian $i pretindea drept onorar o casa din str. Batistei.
Belgianul refuzand sa cedeze casa, Mihai Antonescu a recurs la
acest abuz de putere expulzarea pentru a obtine actul de
cesiune. Killinger afland adevarul era indignat.
Despre aceasta casa din str. Batistei va fi vorba mai tarziu.

Dupa inceperea razboiului Antonescu a cerut guvemului
german sä delege pe langa guvemul roman consilieri in diferite

probleme de stat, in care administratia romans era lipsita de
experienta. Astfel a fost numit un consilier german pe langa
Ministerul Muncii, altul pentru organizarea municipals, altul
pentru reorganizarea teatrelor nationale etc. Himmler, la Berlin,
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profitand de aceasta cerere a guvemului roman, a trimis §i el un
consilier in probleme evreie0, pretextfind ca problemele

evreieti find de ordin international, trebuie sä fie rezolvate in
Europa in mod uniform. Astfel a sosit la Bucure§ti, ata4at pe
langa Legatia Germans §i guvernul roman, cpt. S.S. Gustav
Richter. Kil linger, care abia scapase de Geissler, nu prea era
multumit. Insa cel mai ingrijorat era prietenul meu Ritgen, care
se temea sa nu se deschida problema sotiei sale, care era evreica.

Richter, sosind la Bucure§ti, urma sa se familiarizeze cu
stadiul in care se gasea rezolvarea problemei evreiqti in tars,
pentru ca pe urma sä propuna guvemului roman solutiile pe care
le gasea rlecesare.

Ritgen a crezut ca tactica cea mai nimeritA, care &Muse
rezultate bune si cu Geissler, ar fi sä se arate cat mai serviabil cu
Richter, pentru a-I dornestici pe aceastil cale. Ritgen avea foarte
multi prieteni §i multe cuno§tinte printre evreii din Bucure§ti, iar

Richter cauta sa se informeze asupra situatiei reale, mai cu
seams pe langa evreii domici de a colabora cu el in viitoarea
organizare evreiasca care urma sa o propuna guvemului roman.
Richter a luat contact cu C.N.R. (Centrul National de
Romanizare) care, sub directia generalului Eugen Zwiedeneck64,
administra averile imobiliare evreiesti national-izate de pe
vremea legionarilor , a vizitat Ministerul Muncii, unde O.C.R.
(Oficiul Central de Romanizare) se ocupa cu epurarea tuturor
intreprinderilor de personal evreiesc, s-a dus §i la Marele Stat
Major ca sa vada cum este organizata munca obligatorie pe care
o prestau evreii in schimbul serviciului militar etc., etc. Dupa

cateva saptamani de cercetari Richter s-a convins ca in urma
legiferarilor dezordonate ale legionarilor toata problema
evreiasca se gasea intr-o situatie haotica. El a elaborat deci, in
conformitate cu instructiunile primite de la Heinrich Himmler,
Ernst Kaltenbrunner §i Sulu, un proiect de organizare copiat
dupa regulamentele care erau in vigoare in Germania, Belgia,
Tarile de Jos, Cehoslovacia §i Croatia.
Richter propunea, intre altele, ca toti evreii din Romania sa
fie ghettoizati in cateva centre, sa nu mai alba nici un contact cu
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populatia romans, sa fie marcati cu steaua lui David, sa
munceasc5 in tabere de muncil pentru stat, in fine toate averile
imobiliare .i mobiliare evreiesti sa fie concentrate in mina unei
organizatii centrale evreiesti, care trebuia sä se ingrijeasca de
toata intretinerea si conducerea evreilor, primind ordine direct
de la statul roman $i stand sub controlul lui.
Richter avea deci nevoie de un stat major de evrei docili care,
in schimbul unor avantaje materiale (in primul rand viata), sa
primeasca conducerea organizatiei centrale evreiesti, executand
intocmai ordinele statului. Pentru formarea acestui nucleu de
evrei docili Richter a fost ajutat in primul rand de Ritgen, care
pe aceast5 cale cauta sa creeze o posibilitate de existents mai
umana prietenilor si cunoscutilor sai evrei. Acesti prieteni si
cunoscuti erau foarte numerosi, pentru ca Ritgen, si'in special
sotia lui aveau un medic curant evreu, pe nume Schafer, care
locuia chin in casa lui Ritgen din str. Amiral Balescu. Doamna
Ritgen, care nu putea trsi fara Schafer, ii facea zile ainare
b5rbatului ei, cerand ca Schafer sa primeasca un certificat cum
61 este de origine gemiana.
Acest lucru era imposibil, pentru toti evreii din Bucuresti, si
in special doctorii, cunosteau toata povestea "Schofer-Ritgen" si
stiau ca Schafer era evreu din Cernauti. Yana atunci Schafer

sc5pase de legile antisemite pentru ca se mutase in casa lui
Ritgen.
Printre evreii prezentati de*Ritgen lui Richter era si Willman
Griinberg, .eful unui grup politic de intelectuali evrei cunoscuti
sub numele de "Miscarea Teritoriala Evreiasca". Aceasta

miscare combatea sionismul,

i

deci emigrarea evreilor in

Palestina, si cerea (spera) ca Hitler sa dea evreilor un alt teritoriu

in Africa, unde nu riscau sa fie masacrati de arabi. Aceasta
solutie convenea de minune hitleristilor, care cilutau sa castige
prietenia arabilor prin Mamie Mulin, care in timpul razboiului

era refugiat la Berlin el find, bineinteles, un adversar al
emigrarii evreilor in Palestina. Aceasta "Miscare Teritoriala" s-a

pus in intregime la dispozitia lui Richter, pentru a intra in
conducerea organizatiei centralei evreiesti proiectata de el.
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Tot print analul Ritgen s-au mai pus la dispozitia lui Richter
si

dr. Nandor Gingold, dr. Kuper, Bubi Grossman si multi

altii65. Eu it vedeam ca intotdeauna mereu pe Ritgen, care imi
povektea de toata activitatea lui Richter si de proiectele lui. II

intalneam de multe on $i pe Richter in biroul lui Ritgen si
discutam cu el latura economics a problemelor evreiesti,.care
difera, dupa parerea mea, de la stat la stat. I-am spus ca daca in
Germania s-a simtit nevoia de a scoate o anumira categoric de
evrei de sub rigorile legilor rasiale, pe motivul ca sunt pretiosi
economiei nationale (W.W.J. = Wirtschaftlich Wertvoller Jude),

cu atat mai mult in Romania, unde aproape nu exists cadre
comerciale si industriale, aceast5 masura va ti necesara. El mi-a

spus ca acest lucru se va face si in Romania, dupa aprecierile
comisarului general al guvernului care va fi numit pentru a da
directive si a controla organizatia centrals evreiasca. In general,

Richter, cu toate ca era crescut la scoala S.S., nu imi Ikea
impresia de a fi chiar atilt de salbatic ca Geissler.

Cam in luna septembrie 1941 proiectul de organizare a
populatiei evreiesti elaborat de Richter era terminat, iar Killinger
1-a Inmiinat personal maresalului Antonescu. Mihai Antonescu
fiind consultat, a gasit ca proiectul are nevoie de modificari si a
limas ca el sa it studieze.
Ritgen care cunostea tot "proiectul Richter" nu era deloc de
acord cu el, insa prudenta it facea sa taca. Afland insa ca Mihai
Antonescu are de gand sa aduca unele modificari proiectului, s-a

dus sa-I vada. Ritgen era in termeni foarte amicali cu Mihai
Antonescu i foarte apreciat de maresalul Antonescu, care ii
botezase chiar un copil (gura lumii spunea "copilul lui
Schiffer ").

Mihai Antonescu i-a spus lui Ritgen ca el nu este deloc de
acord cu proiectul de lege al lui Richter, CA se teme insa de a
intra in conflict cu Himmler, i poate chiar cu Killinger, aducand
toate modificarile care le crede necesare acestui proiect. Atunci
Ritgen, tars ca sa ma fi intrebat pe mine, 1-a sfatuit pe Mihai
Antonescu, pentru ca sa iasa din incurcatura, sa ma numeasca pe
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mine "imputemicit at guvemului pentru studierea reglementarii

problemelor evreiesti", rilmanand ca eu sa discut cu Richter
modificarile care trebuie aduse proiectului. Ritgen a adaugat ca
este sigur ca eu voi avea si sprijinul lui Killinger. Mihai
Antonescu a acceptat ideea lui Ritgen si ambii au hotArit s5
vorbeasca cu mine.
Primul care a vorbit cu mine a fost Ritgen. El m-a rugat, in
numele prieteniei noastre, sa accept propunerea, el find siguf ca
voi reusi sa aduc un mare serviciu atilt guvemului, cat si evreilor
din Romania. Eu stiam bine ca problema este din cele mai grele,

mai cu seama in plin razboi si cu nemtii in tara. Mai stiam ca
Ritgen pledeazil pentru o cauza mai mult personals, totusi am
raspuns ca imi trebuie timp de gandire $i ca ma voi consulta si
cu Mihai Antonescu.
In aceeasi zi am fost chemat de Mihai Antonescu, cu care am
discutat, punct cu punct, proiectul lui Richter. Modificarile care

trebuiau aduse erau atat de marl, incat aproape nu ramanea
nimic din "proiectul de lege Richter- Himmler ". Am spus lui
Mihai Antonescu ca daca ma voi baga in aceasta chestiune voi
avea toti generialii si toti politicienii contra mea. Unii vor spune
ca sunt prea indulgent si vandut evreilor, altii vor spune ca sunt
prea sever si vandut nemtilor. In plus, voi avea contra mea pe

toti evreii. Para in cele din urma am stabilit cg imi voi da
raspunsul a doua zi.
lesind de la Mihai Antonescu, 1 -am intalnit pe Ovid Vladescu
care m-a sfatuit sa nu ma amestec in chestiunea evreiasca, pentru

ca nu voi putea iesi bine. Totu.i am tinut sä cer si sfatul lui
Killinger, care trebuia sä joace un rol hotAritor in toga aceasta
chestiune. El m.m sfatuit sa accept, promitfindu-mi ca ma va
ajuta ca sa ajungem la o intelegere cu Richter.
Eu am obiectat ca Richter, desigur, a venit cu un program

bine stabilit de la Berlin si daca eu voi cauta sa schimb
directivele pe care el le-a primit de la S.S., voi intra in conflict

cu N.S.D.A.P. $i cu Himmler. Killinger a raspuns ca
deocamdata el este reprezentantul lui Hitler $i at Reichului in
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Romania, iar cpt. S.S. Richter trebuie sa asculte de ordinele lui.
De astfel, a adaugat Killinger, faptul de a fi remit de Antonescu

pentru studierea unei probleme nu ma angajeaza cu nimic §i
ramane de vazut care sunt propunerile pe care le voi face.

M-am dus la Richter

$i

i-am spus ea in urma planului de

organizare a evreilor, transmis de el guvemului, Antonescu m-a
insarcinat sa studiez toata problema 1i sä propun solutille pe care
le cred nimerite. L-am rugat sa aiba putina rabdare pentru ca sa

pot lua contact cu Ministerul Muncii, Centrul National de
Romanizare, Mare le Stat Major §i Ministerul de Interne, pentru

a-mi putea da seama in ce stadiu se gasqte solutionarea
problemelor evreie§ti, de care eu pang atunci nu ma ocupasem
niciodata Indeaproape. Am spuS ca principala mea preocupare
va fi sa nu stanjenesc viata economics a Orli, astfel cum au facut
legionarii luand masuri inspirate numai de ura §i ca domnul
Killinger, cu care am lust contact, este *i el de parere ca acum,
in plin razboi, trebuie evitata once masura care ar putea avea ca
efect dezorganizarea §i micorarea productiei. Putearn sa imi
permit un astfel de limbaj fats de Richter, pentru ca §tiam ea are
o oarecare consideratie pentru mine, pentru faptul ca fiisesein

aproape patru ani colaboratorul direct al lui Rosenberg in
nu numai ronuinesti, dar si europene.
Richter mi-a spus ca imi va prezenta i pe toti colaboratorii

chestiuni economice

sai evrei care, fiind acum iindoctrinaii", umiau sa formeze
viitorul stat major al organizatiei centrale evreieti. Totodata m-a
rugat sä intervin cat mai repede pe Tanga Antonescu §i Marele
Stat Major ca ace§ti evrei sa fie scutiti de munca obligatorie i sa
fie sco§i de pe listele de ostatici dresate de Prefectura Politiei a
Capitalei, dandu-li-se dreptul de a-§i exercita profesiile. A doua
zi am facut cuno§tinta acestor evrei "colaboratori", dintre care
cei mai marcanti dupa spusele lui Richter erau Willman
Griinberg, dr. Gingold §i A. Grossman (Grozea).

Am obtinut de la Mihai Antonescu scutirile cerute de
Richter, iar pe lista acestor evrei scutiti au mai fost adaugati
cativa prieteni evrei ai lui Mihai Antonescu, ai lui Ritgen si ai
www.dacoromanica.ro
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lui 0. Vladescu pentru ca §i ei &A fie la adapostul legilor
antisemite in vigoare.

In cele cateva saptamani care au urmat dupa ce fusesern
numit de Antonescu, prin Monitorul Oficial, "imputemicit al
guvemului pentru studierea reglementarii problemelor evreie§ti
din Romania", m-am documentat asupra adevaratei situatii in
care se gasea populatia evreiasca la sfaritul anului 19416'. Ea
era

urmatoarea:

Exista

o

organizatie

numita

Uniunea

Comunitatilor Evreiqti din Romania, prezidata de di. W.
Filderman. Aceasta organizatie se ocupa cu strangerea celor 2
miliarde de lei subscrise de Filderman la imprumutul de razboi
al Romaniei, de care am mai vorbit, §i de colectarea efectelor de

imbracaminte, tot in valoare de 2 miliarde de lei, cerute de
Ministerul de Razboi.

Filderman, cunoscut in lumen evreiascd sub numele de

"avocatul bogatilor", se oapa numai de protipendada
evreiascd, care cu ajutorul mitei si al relatiilor reusea sd se
puny la cidcipostul legilor antisemite. Restul populatiei evreiesti,

adicd imensa majoritate, nu it interesa pe Filderman si pe
comitetul de conducere al "uniunii". De altfel, toatd Uniunea
Comunitdtilor Evreiesti fusese fondatd pe vremuri, lntr -un scop
pur electoral, adicd pentru a da guvernului un numdr de voturi
evreiesti, in schinibul unor mandate de deputati, atribuite lui
Filderman si prietenilor sdi plutocrati. De fapt comuniteitile isi
administrau singure scolile, cdminele, asezdmintele, cimitirele,
sinagogile etc. Uniunea Comunitdtilor neaveind nici buget,
nici imputernicire.
Dupa venirea lui Hitler la putere in Germania, Filderman
fusese promotorul §i pre§edintele comitetului de boicot at
marfurilor germane in Romania.
()data cu venirea legionarilor la putere, Germania ceruse

extradarea lui Filderman, pe care Antonescu o refuzase.
Acum Filderman se arata serviabil fats de guvernul
Antonescu dovacla subscrierea la Imprumutul de razboi, insa
pe spinarea populatiei evreie§ti.
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Filderman ar fi putut °brine cele 2 miliarde lei subscrise de
el, asyel cum am spus in cloud rancluri maresalului Antonescu,

de la cei zece sau doisprezece miliardari evrei. din Romania
(Neuman, Izvoranu, Auschnitt, Karmitz, Ungureanu etc.). El a
preferat sd strangd suma de la micii comercianti si meseriasi,
pentru ca sd nu-si strice relatiile cu. plutocra(ia. Acelasi lucru se

petrecoa cu efectele de imbracarninte cerute de Ministerul de

Razboi. Impunerile erau acute dupa vechile roluri de la
Ministerul de Finance, cand evreii aveau fonduri de comer; care
nu erau sau instrainate sau romanizate, sau in caz de mai existau

supraincarcate de taxe noi. Am vdzut cazuri cand evreii care
abia mai aveau ce sd mdnance din mila altora, erau obligati sd
depund lui Filderman 10 costume, 20 de cdmdsi etc., iar in caz
contrar sd meargd la puscdrie.
.
Filderman ar fi putut foarte usor sä faca ceea ce am facut eu,
peste cateva luni, cand am infiincat Centrala Evreilor $i am
steins de la bogatasi una suta milioane lei, contra carora am
negociat cu guvemul amnistierea tuturor celor condamnaci si
incarcerati si stingerea tuturor proceselor, pentru nepredare de
efecte, in curs de judecata. Cu aceasta ocazie trebuie sä amintesc
ca generalul Ilie Steflea, seful Marelui Stat Major, mi-a aruncat
in fata, in prezenca maresalului Antonescu, a generalului

Gheorghe Dobre $i a generalului Ion Arhip, insulta ca as fi "un
jidovit".
Cea mai grea situacie o aveau cvreii din Moldova. Ei erau toci
concentraci in capitalele de judec, neavand locuince si mobile,
care ramasesera in targurile 1i comunele rurale de unde fusesera
evacuaci. Majoritatea celor evacuaci nu aveau nici slujbe, nici
alte posibilitati de existents. Barbatii de la 18-50 ani erau trimisi

de Marele Stat Major la munca obligatorie 'in detasamente
exterioare, iar sociile 1i copiii ramaneau in sarcina cdmunitacilor
evreiesti din orasele capitale de judec. Femeile, cat $i barbacii

inapti pentru munca nu ptiteau intra in nici o slujba din cauza
legii de romanizare legionare a lui lasinschi. Evreii care aveau
servicii Inca din timpuri trecute erau scosi din slujbele for 1i
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predati Marelui Stat Major pentru munch', de catre inspectorii
Oficiului Central de Romanizare din Ministerul Muncii, daca nu
plateau mite lunare, care de multe on erau.mai marl decat leafa.
Toti evreii care aveau servicii in intreprinderi comerciale sau
industriale 4i chiar patronii erau dublati de romani, carora
intreprinderea trebuia sa le plateasca aceeasi leafa ca i evreului.
Inspectorii O.C.R. -ului aveau puterea discretionary de a hotari
daca dublura romans a invatat meseria i poate inlocui definitiv
pe evreu sau nu. Daca evreul platea, dublura mai avea nevoie de
invatatura si evreul ramanea mai departe in serviciul firmei; daca
nu platea, inspectorul O.C.R. declara dublura pregatita sl anunta
cercul teritorial (Marele Stat Major), pentru ca sa-I ridice pe
evreu la munca. Daca evreul era trecut de 50 de ani si nu mai era
deci dator, conform legii militare, sa presteze serviciul militar,
Marele Stat Major avea alter formula: i1 rechizitiona pentru

munca, pe baza legii rechizitiilor. Evreului tjuns pe myna
militarilor i se deschidea o noua posibilitate: daca platea, nu
pleca intr-un detasament de munca exterior, dar ramanea intr-un
detasament de munca local, avand deci posibilitatea sa-$i vada

familia. Daca *lea foarte mult putea chiar sä tie mobilizat pe
loc in intreprinderea de unde fusese scos. Colaborarea intre
O.C.R. i militari era perfect& Toata Romania era impanata de
inspectori O.C.R., salariati, sau onorifici, care traiau cum spun
nemtii
"ca Dumnezett in Franta", iar Marele Stat Major qi
cercurile teritoriale se ocupau mai putin de nevoile soldatilor ca
de munca evreilor.

Toate spitalele evreiesti din tail erau rechizitionate de
armata, iar spitalele romanesti ii primeau pe evrei numai in
cazuri exceptionale. La Bucuresti $i la Iasi fusesera evacuate
pans si azilele de batrani si rechizitionate pentru nevoile armatei.

Au fort rechizitionate de armata si o mare parte din sinagogi.
Scolile evreiesti erau inchise, iar localurile trecute in patrimoniul
statului. Perna si o parte din cimitire, ca Cimitirul Sevastopol din
Bucuresti si o parte din Cimitirul Central din Iasi fusesera
etatizate, iar mortii deshumati $i transferati in alts parte. Toate
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imobilele evreiesti, atilt ale particularilor cat si ale comunitatilor,
erau trecute in patrimoniul statului $i fusesera evacuate de evrei.

Multe din firmele comerciale evreiesti incetasera orice
activitate, sau erau vandute, iar altele erau camuflate de romilni,
avand ca salariati pe fostii proprietari evrei, care plateau
inspectorilor O.C.R. sume mari pentru a fi tolerati. lndustriile
mari evreiesti, ca "Filderman Bacau" sau "Izvoranu Bacau",
"Apretura Bucuresti" etc., erau militarizate, iar fostii patroni o
duceau relativ bine, pentru ca imparteau castigurile cu
administratia militara, care nu se pricepea la fabricatie.

Evreii aveau domiciliul fortat in capitalele de judet .i nu se

puteau deplasa decat cu aprobarea Ministerului de Interne.
,Astfel de aprobari costau bani multi.
Definitia de "evreu" nu era unitara la toate ministerele, astfel
ca gelasi individ putea fi ofiter activ in armata romans, nu putea
insa fi hamal la Gaza de Nord.
Foarte multi evrei aveau bani lichizi, stransi in alte vremuri
mai bune. Pentru a se pune la adapostul devalorizarii leului, care
progresa rapid, ei speculau in valuta. Astfel, bursa neagra luase

o amploare nemaiintalnita pans atunci. Se formase o noun
categorie de plutocrati: bursierii. Po litia devizelor de la Banca

Nationale era in solda bursierilor, iar tranzactiile nu mai
prezentau nici un risc. Bursa era alimentata cu valuta de legatiile
straine, de armata germane si de exploatatorii de petrol.

Evreii cumparau painea pe o cartels specials (baratti), la
preturi mult mai ridicate ca romanii. Aceste cartele erau
distribuite prin comunitatile evreiesti. Evreii, in principiu, nu

aveau voie sa face cumparaturi in piata inainte de ora 10
dimineata, ora .1a care romanii I. i terminasera cumparaturile.
Evreii nu aveau voie sa se adune in casele for cu ocazia unei
serbari sau petreceri.

In unele judete din Romania prefectii militari obligau pe

evrei sa poarte in mod vizibil steaua lui David, ca semn
distinctly.
, Doctorii evrei nu aveau voie sä dea consultatii romanilor.
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Toate aparatele de radio fusesera ridicate din casele evreilor
si se gaseau depozitate la Prefectura Politiei. Dupa cateva luni de
depozitare, jumatate din piesele acegtor aparate fusesera furate
de politie.
Se ridicasera toate telefoanele de la particulatii evrei.

Prefectura Politiei Capitalei dresase o lista cu 200 de evrei
care erau considerati ostatici si raspundeau du viata lof pentru
once atentat, manifestatie etc. a populatiei evreiesti.
Dna cu toatil aceasta pleiada de legi antisemite populatia
evreiasca reusea totusi sa traiasca, acest fapt se datora numai
venalitatii autoritatilor si in special a militarilor. Era epoca de
our a politiei, a Sigurantei si a janclarmilor.
Pentru a fi in masura de a cunoaste exact situatia evreilor din
Romania mi-au trebuit cateva saptamani, in care timp am foss la
Iasi, la Bacau, la Galati, la Timisoara si la Arad aceste or*
hind cele mai populate de evrei unde am luat contact ,cu
comunitatile locale.
Prin regulamentul pe care unna sa-1 prezint guvemului, eu

intelegeam sa unnaresc doua tinte. Prima era de a remedia
dezorganizarea coinertului, provocata de "Legea de romiinizare
a intreprinderilor" ficutd de la.Finschi (legionar).

Am constatat personal ca toate dublurile romane care
primeau salarii de la intreprinderi, pentru a invata meseria de la
un evreu si a-i lua locul, nu se prezentau la servici decat pentru a
incasa leafa. Evreii slujbasi traiau in nesiguranta absoluta a zilei
de maine, pentru ca inspectorii O.C.R. le da'deau autorizatia de a

exercita profesia, in cel mai fericit caz, pe doua luni, iar de
multe on pe 15 zile. Tot venitul salariatului evreu, si in cele mai
multe cazuri, mai mult ca venitul trecut in statele de plata, era
dat drept mita inspectorului O.C.R. Functionarul evreu trebuia

totusi sa traiasca cu toatil familia si, daca nu avea fonduri
personale, tot intreprinderea trebuia

sa-1

ajute. Intreprinderea era

obligata prin lege sa plateasca si dublura. Astfel firma era
nevoita sa cheltuiasca, pentru a avea un slujbas evreu, cel putin

de 3 on mai mutt ca in alte timpuri. Dublura romans era
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intotdeauna un sinecurist, care nici gand nu avea sa Invete
meseria (dau exemplu tipic pe Schwartz, directorul "Galeriilor
Lafayette", care era dublat de un profesor de istorie romana).
, Institutia O.C.R. cu inspectorii ei scumpeau deci viata tuturor

consumatorilor romani, care plateau toate aceste cheltuieli
suplimantare ale firmelor. 0 alta urmare nenorocita a "Legii de
romanizare a Intreprinderilor" era ca foarte multi evrei,
nemaiputandu-si castiga existenta pe cale cinstita, se ocupau

nurnai cu specula la bursa neagra. Urcarile vertiginoase ale
dolarului si ale aurului erau de ordin pur speculativ $i influentau
preturile marfurilor pe plata interna., astfel ca viata
consumatorilor romani, care in marea majoritate aveau venituri

fixe, devenea tot mai grea. Speculantii de la bursa neagra nu
plateau dad nici care stat, nici comunitatilor evreiesti, operatiile
for fiind oculte. Singurii beneticiari erau agentii politiei

devizelor de la Banca Nationale si agentii Sigurantei, ei fiind
mituiti. La sfarsitul anului 1941, marfurile de mare consult' in
Romania erau de doug on mai scumpe ca in Elvetia, punand la
baza cursul francului elvetian la bursa neagr5. din Bucuresti.

A doua final pe care a urnuiream era sit' fac evreilor din
Romania viata suportabild, dandu-le .,scoli, spitale, gazete,
azile, cantine pi, Inainte de Mate, siguranfa
In telurile pe care mi le-am pus in problema evreiasca in
1941, cat si in toate regulamentele pe care le-am facut mai
tEirziu, nu rn-am lasat condus, niciodata pe principii rasiale,
pentru un motiv foarte simplu: Intrebandu-1 pe Rosenberg si pe
Fleischhauer (doctrinar rasist) in 1935, care este definitia rasei
iudaice, care nu am putut s-o desprind din scrierile lui Gobineau

(autor rasist francez), ei in-au Indrumat spre textele legilor
antisemite de la Ntimberg. Din aceste texte rezulta insa ca, dupe
conceptia rasista, individul care a apartinut, sau apartine. sau ai

caror parinti sau bunici au apartinut unei comunitati evreiesti

este de rasa evreiasca. Or, comunitatea evreiasca este o
organizatie pur religioasa. Oricine poate intra in comunitatea
evreiasca, trecand la religia mozaica. Deci lupta de rasa nu este
alta decat o lupta religioasa. Toti .tiara insa ca luptele religioase
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s-au incheiat definitiv in anul 1648. Desigur, admiteam ca evreii

care se declara sionisti se declara in acelasi timp straini de
neamul in mijlocul caruia au crescut $i traiesc. Dar pentru straini

existau in toate tarile legile strainilor. De ce nationalitatea
evreiasca sa fie supusa altui tratament in Romania, dedit ca
nationalitatea engleza sau franceza.
,Sigur, aceste argumente nu se puteau invoca fats de oamenii

care se lasau condusi numai de sentimentul de ura ancorata in
invidia pe care o provoca starea materials mai buns ce o `aveau
multi evrei de pe urma comertului.

Se spunea Ca evreii vand marfa proasta la preturi ridicate.
Dar care era comerciantul roman care in acele timpuri nu visa sä
cumpere ieftin si sä vanda scump?

Cand m-am simtit destul de documentat asupra situatiei
evreilor in tarn, am 'lust proiectul lui Richter si 1-am refacut
complet. Am acceptat ideea unei Centrale Evreiesti care sä alba

conducerea tuturor comunitatilor din tars. Centrala avea un
presedinte numit de guvem $i sapte directii mai importante,
anume: 1. Finantele; 2. Asistenta; 3. Scolile; 4. Sanatatea;
5. Editura si presa; 6. Reeducarea; 7. Emigrarea. Centrala avea
in fiecare judet un sediu si un presedinte local. Toti evreii din
Romania erau din oficiu membri ai Centr4lei. Centrala intocmea

un buget unic, care cuprindea nevoil; banesti ale tuturor
directillor judetene. Se dresau roluri de impunere tuturor evreilor
instariti din tali. Aceste impuneri se faceau de comisii evreiesti,
la centru $i in provincie.

Centrala infiinta cantine gratuite pentru top evreii saraci
in toata Cara. Centrala dadea imbracaminte si ajutor banesc
tuturor evreilor aflati la munca. Centrala trio:ilea ajutoare in
bard, imbriiciiminte, medicamente etc. evreilor deportati in

Transnistria, cu toate cd acesti evrei nu erau membri ai
Centralei Basarabia, Bucovina fi Transnistria find zone
militare fi administrate exclusiv de militari.
Centrala redeschidea toate qcolile evreiesti din Cara, care

fusesera inchise de militari si legionari. Centrala infiinta
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universitati evreiegti. Centrala redeschidea toate spitalele
evreieqti, care fusesera rechizitionate de militari. Centrala
reinfiinta azilele de batrani, acolo unde localurile fusesera
ocupate de militari, sau de C.N.R. Centrala reinfiinta o
gazeta evreiasca

gf o editura, in locul gazetelor desfiintate de
legionari qi militari. Centrala infiinta un teatru evreiesc la
Bucure§ti (Bara§eum) qi altul la Ia§i (aceste teatre au fost
inchise de legionari). Centrala redeschidea qcoala de meserii
"Ciocanul", care fusese pradata §i inchisa de legionari §i
militari.
Centrala tinea statistica populatiei evreie§ti din Romania.

Centrala avea un contencios care urma sa dea asistenta juridica
gratuita evreilor saraci etc.

De altfel, Legea Centralei Evreilor poate fi consultata de
oricine in Monitoral Oficial din ianuarie 194267. In toata aceasta
lege nu exista un singur articol care poate fi considerat

dumanos §i in defavoarea populatiei evreieti din regat §i
Transilvania de sud, unde era campul de activitate at Centralei.
Legea Centralei este o lege de protectie a populatiei evreie§ti,

iar nu de perseculie. Prin aceasta lege, am creat evreilor un
stat in stat. Nu am admis ghettoizarea ceruta de Richter, nici
marcarea cu steaua lui David, nici trecerea averii mobile a
evreilor in patrimoniul Centralei etc.
Problema cea mai grea de rezolvat era insa cea financiard.
Centrala avea nevoie de bani foarte multi pentru a executa
programul intocmit de mine prin lege. Trebuiau platiti mii de
functionari evrei (rabini, invatatori, profesori, doctori, recenzori,
avocati, gazetari, arti§ti, contabili, corespondenti etc.), trebuiau
bani pentru cantine, imbracruninte, asistenta pauperilor, asistenta
celor de la munca, asistenta transnistrienilor etc. Cum puteam sa
gasesc atatia bani la o populatie care nu avea dreptul sa exercite
nici o profesie, dupa legi le existente? Este drept ca existau cativa
miliardari evrei, insa banii for erau ttansferati, in cea mai mare

parte, in strainatate. Mai existau evreii de la bursa neagra §i
evreii cu industrii militarizate, insa nu era suficient.
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Trebuia deci sa dau la un numar cat mai mare de evrei
dreptul de a exercita profesiunea, scotandu-i de sub groaza
O.C.R. si din mina Marelui Stat Major, astfel ca, nemaiavand de
plait mita, ei sa poatb: deveni contribuabili la Centrala Evreilor.
Pentru a-mi atinge scopul, trebuia desfiintat O.C.R. -uI si reduse
drepturile Marelui Stat Major.
Am avut norocul sa gasesc in Ministerul Muncii pe
Constantin Danulescu, un om intelegator. Am stabilit ca imediat

ce va fi promulgata Legea Centralei Evreilor el va redacta, in
colaborare cu mine, o decizie prin care toti evreii din Romania,
inclusiv cei afiati la munca, indiferent de varsta, vor putea
petitiona la o comisie centrala de revizuire a evreilor de pe Janet'
Ministerul Muncii, pentru a obtine cireptul de a exercita profesia
fie de patron, fie de slujbas pe timp de 6 luni in caz ca se va
constata ca sunt necesari economiei tarii.

Danulescu, avand la minister un consilier nearnt, pe nume
Langer, se temea sä nu intre in bucluc, i punea conditia ca eu,

in calitatea de irnputemicit al guvemului pentru probleme
evreiesti, sa fiu presedintele acestei comisii avand ca membri
delegati din Ministerul de Industrie si Comert, din Ministerul de

Finante, din Mamie Stat Major, din Camera de Cornell, din
Ministerul Muncii si din Directia Generala a Taberelor de
Munca. Unna ca comisia centrala din Bucuresti sa alba
subcomisii in toate judetele din tara. Lucrarile subcomisiilor din
tars trebuiau sa tie aprobate de preseclintele comisiei centrale,
care putea sa le si anuleze dad' constata ca directivele date de el

nu erau urinate. Evreii unnau sa inainteze petitiile for prin
Centrala Evreilor din Bucuresti si prin centralele judetene.

Avand proinisiunea lui Danulescu, am prezentat lui Mihai
§i rnaresalului Antonescu Legea Centralei Evreilor.
Mihai Antonescu nu a gasit nimic de obiectat, insa era foarte
sceptic asupra paredi care o vor avea nemtii despre aceasta lege
Antonescu

i m-a rugat sa vorbesc intai cu Killinger, pentru ca sa nu iasa pe

mina discutii dezagreabile. Am explicat lui Killinger toata
situatia si i-am spus ca nu se pot face ghettouri si nu se pot lua
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masuri de marcare a evreilor (steaua lui David), pentru simplul
motiv ca in Romania nu exists o definitie unitara a ceea ce este

inteles prin cuvantul "evreu". Pentru a putea da o astfel de
definitie, trebuie intai sa facein un recensamant al populatiei
evreiesti. Acest recensamant insa nu se poate face decat prin
Centrala Evreilor, care trebuie deci mai intai infiintata. Afara de
asta nu se pot lua masuri de ghettoizare si de marcare a evreilor

inainte de a sti care sunt evreii necesari economiei nationale.
Richter nu poate pretinde ca acei evrei care aduc servicii tariff sa
fie supusi rigorilor legilor antisemite. Selectionarea acestor evrei
utili se va face abia acum si tot cu ajutorul Centralei Evreilor.
Killinger a aprobat in totut parerile mete i m-a autorizat sa

comunic acest lucru .i lui Richter. Richter, cu toate ca nu s-a
aratat prea multumit cu modificarile aduse de mine proiectului
ski de lege, afland ca Killinger este de acord, n-a mai obiectat
nimic.

Maresalul Antonescu §i Mihai Antonescu au ramas foarte
mirati ca am obtinut consimtamantul lui Killinger persecutiile
evreilor erau in apogeul for in ianuarie 1942, si Legea Centralei

Evreilor a aparut rAril intarziere in Monitt»-ul Oficial, sub
senmatura maresalului Antonescu.

Eu am preluat in centrala pe toti evreii "indoctrinati" de
Richter, si 1-am numit ca presedinte at centralei pe cunoscutul

gazetar evreu H.St. Streitman". L-am numit pe dr. Nandor
Gingold secretar general at Centralei, iar pe Willman Grunberg
director al presei i editurii. Tot restul de directori $i functionari,
atat la Centrala din Bucuresti cat si la oficiile din provincie, in

numar de cateva miff, au fost numiti de Gingold .i supusi, in
conformitate cu legea, aprobarii mele. Mihai Antonescu mi-a
recomandat pe doi prieteni ai sai avocatul Schwefelberg $i
Misu Benvenisti

pentru a fi numiti in Centrala.

Legea Centralei Evreilor prevedea ca aceasta institutie este
controlata de un imputemicit at guvemului pentru reglementarea
regimului evreilor in Romania. cand maresalul Antonescu a

semnat aceasta lege era normal ca el,

in
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numeasca gi pe imputemicitul guvemului, dandu-i, prin lege,
atributiile din partea statului, care ar fi cadrat cu titlul pompos de
"imputemicit al guvemului"69.

Eu nu fusesem numit decat pentru studierea reglementarii
regimului evreiesc. Maresalul Antonescu si Mihai Antonescu,
insa, nu mi-au facut niciodata aceasta numire de frica sa nu fie
nevoiti sa imi atribuie prin lege puteri care sa-mi dea dreptul de
a controla situatia evreilor de la Ministerul de Interne si Marele

Stat Major, unde generalii nu acceptau sa dea din mina
problema evreiasca (atat de rentabila) in favoarea unui
imputemicit. Ei amenintau pe maresalul Antonescu cu demisia.
S-a stabilit o intelegere tacita intre Antonesti si mine ca eu sa

conduc Centrala faro titlu, neavand puteri decitt in cuprinsul
Centralei. Asa se explica, aim se va vedea mai jos, ca on de cite
on se ivea la vreun minister o chestiune privind pe evrei eu eram

nevoit sa recurg la Mihai Antonescu sau la maresal, personal
neavand nici o putere.

Centrala Evreilor, neavand nici o organizatie in Basarabia,
Bucovina si Transnistria, este lesne de inteles ca nici eu nu
aveam absolut nici o putere in aceste provincii, conduce de
generali i decretate zone de razboi. Legea privind organizatia
Centralei Evreilor, astfel cum o propusese Richter, trebuia sä
reglementeze toate raporturile intre Statul Roman si populatia
evreiasca, astfel cum am facut eu insa legea Centralei, nu
reglementa decat raporturile intre dansii.
Am explicat aceasta situatie mai pelarg penult ca sd wad
mai mull in evidentd lasitatea si josniia generaillor si
politicienilor care in 1944, dupd 23 'august, tn-au declarat
responsabil pentru toate legile antisemite si toate jafurile si
Crimele Comise in !valuate de ei in Transnistria, Basarabia si
Bucovina. Ei 17i bazau acuzatiile pe titlul nenorocit de

"imputemicit al guvemului pentru reglementarea regimului
evreiesc din Romania" care se &este in Legea Centralei
Evreilor, fiind o ramasita din proiectul Richter , care ca functie
nu a existat niciodata.
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Odata.' cu infiintarea Centralei a fost dizolvata Uniunea
Comunitatilor Evreiesti prezidata de W. Filderman. Comitetul
de conducere at acestei organizatii din care faceau parte, intre
altii, avocatul Baca lu si avocatul Costiner a fost preluat de
Centrala, dandu-se slujbe la toti membrii.
Mentionez acest lucru pentru ca organizatia lui Filderman,
care prezidase boicotul marfurilor germane, era demult urmarita

de S.S., ceea ce nu m-a impiedicat s-o primesc in Centrala
Evreilor. Membrii comitetului lui Filderman nu numai ca erau
scutiti, ca functionari ai Centralei, de a presta munca obligatorie,
dar primeau i lefuri destul de marl pentru a putea trai comod cu
familiile lor. Tot in acel timp am numit ca functionari la Directia
Presei i Editurii a Centralei pe toti gazetarii evrei de la jumalele
Dimineata, Adevdrul, Lupta etc., care nu mai aveau tnijloace de
existents, gazetele fiind demult susperidate. Toti acecti gazetari
scriseserd ani de ;de contra regimului hiderist din Germania,
bud eu nu am thud cont de acest lucru pentru cif gdseam ca ar
fi fost ridicol sd pretin:i de la evrei sy1-1 iubeascci pi sd-I laude pe
Hitler.

Richter era informat prin "indoctrinatii" sai de toate aceste
numiri, care nu erau pe placul sat, insa eu nu am tinut cont de
obiectiunile sale. Cea mai mare discutie am avut-o cu Richter
atunci cand am dat slujbe in Centrala la sionisti, organizatiile
carora fusesera dizolvate prin legea Centralei. Richter avea

directive de la Berlin ca sa se opuna emigrarii evreilor in
Palestina, pentru a nu indispune pe arabi

si

pe Marele Muftiu,

care se afla refugiat la Berlin.

Eu consideram ca interesul Romaniei era sa piece cat mai
multi evrei, cu ajutorul sionistilor, in Palestina. Eu mai

sustinearn ca Germania, tinand seama mai intai de interesele
arabilor, ne declara implicit pe noi, romanii, aliati de rangul at
doilea. Am spus toata chestiunea judecatii lui Killinger, aratand
ca mai toti evreii din Germania se gasesc in Palestina si ca nu
inteleg de ce sä ni se aplice noua aceasta discrirninare. Killinger
a hotarit ca -$i asume el raspunderea fats de guvemul german si

ca maresalul Antonescu este liber sa-i trimita pe evreii din
www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

192

Romania in Palestina sau in oricare Alta tara dispusil
primeasc5.

Aceasta a lost prima si ultima ciocnire serioasd care am
avut-o cu Richter, care a inteles cd Kil linger nu doreste sa
indispund cu nimic pe maresahil Antonescu, ori,seu eram
considerat ca omul care exprima dorintele acestuia. In schimb
Antonescu credea ca eu procedez in chestiunea Centralei in
plin acord cu Kil linger fi Richter si dorea a nu indispund pe
Kil linger cu nimic. Gratie acestei constelatii pe care am avut
gill: Id sa nu o tulbur cu nimic, am reusit sa strecor Centrala
Evreilor fi pe toli evreii din Romania prin situaliile cele mai

grele, pand la 23 august 1944. Dacii generalii si chiar
Antonescu ar fi stint ca tot ce fac la Centrala Evreilor, fac din
capul meu si cd nu am la spate pe Killinger Si pe neinti, este
mai mult ca probabil di as fi intrat in puscdrie 'Inca- din anul

1942. Dacd Killinger ar fi stint a nu exprim dorintele
maresalului Antonescu, nit s-ar fi expus la tot fetish de
nepliiceri cu Himmler fi
iar soarta evreilor din
Romania ar fi fost pecetluitd.

Ceea ce am expus aici este marele secret,

.caruia ii datoreaza viata totii evreii din
Romania. De altfel, oricine este de !mina credinta trebuie
sä recunoasca ca Antonescu a patronat in 1940 qi 1941 toate
legile antisemite facute de legionari qi de generali, a patronat

deportarile evreilor in Transnistria, atat din Basarabia §i
Bucovina cat §i din vechiul regat. El cunostea foarte bine
activitatea generalului Cepleanu si a Marelui Stat Major, iar
tacerea lui nu poate fi interpretata decal ca o aprobare a
nelegiuirilor comise mai cu seams de Cepleanu si de Piki
Vasiliu, comandantul jandarmilor. De ce in 1942, dup5.
infiintarea Centralei Evreilor, toate aceste banditisme au incetat

brusc? Oare maresalul Antonescu se facuse filosemit peste
noapte, sau situatia pe front era de asa natura ca trebuiau
menajati evreii'? Nu si nu, adevarul se &este in cele expuse de
mine mai sus. In ce priveste pe Killinger, el venea in Cara noastra
direct de la Bratislava, unde fusese trimisul special al Reichului
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Monseniorul Josef Tiso. Oricine

i§i ds osteneala sa se informeze despre soarta evreilor din
Slovacia in acele timpuri va putea constata ca ei au fost in cea
mai mare parte deportati in lagarele de exterminare din POlonia,
iar putinii rama§i au fost ghettoizati §i pu§i la munca In ateliere
special amenajate, in folosul armatei. Deci nici Kil linger nu
poate fi calificat drept un filosemit.
In anii care au urmat lui 1942, pentru a intar' pozitia in care
ma gaseam §i pe care am descris-o mai sus, am utilizat Inca un
mijloc care mi-a fost de cel mai mare ajutor banii. Este drept
ca acest mijloc nu 1-am intrebuintat cu mare§alul Antonescu
personal, I-am intrebuintat insA cu tot anturajul lui, cu Mihai
Antonescu, cu Marele Stat Major $i cu Killinger §i cu multi altii
de importanta minors, urmand principiul stabilit de proverbul
roman ca "buturuga mica rdstoarnd carul mare".

Am expus toata aceasta situatie pentru ca sa se poata
intelege cum un om care prin lege nu era investit cu nici o

putere, a putut totu§i sa schimbe radical toata situatia
evreilor din Romania facand ca dintre toate tarile
ocupate de hitlerifti singura Romania sd nu execute
directivele date de Himmler in problemele evreiefti.

Centrala Evreilor a fost puss in picioare foarte repede.

pre§edintele Streitman §i dr. Gingold au avut de la mine

dezlegarea sä numeasca functionani fare economie.
Erau destui amatori pentru slujbe, pentru ca avantajele erau
mari. Func ;ionarii Centralei nu prestau munca obligatorie, cei
mai multi printeau lean' $i puteau sa-§i exercite in orele libere
profesiunea lor. Orele libere erau multe, Rentru ca la cele mai
multe directii nu se lucra decat pans la 12. In total au fost numiti

intre trei §i patru mii de functionari pe toata Cara, inclusiv
capitala. Cand totul era gata §i birourile instalate, am convoeat
pe toti directorii Centralei, pe seful rabin Alexandru Safran, pe
qeful rabin de rit spaniol Sabetay Djaen, pe toti pre§edintii de
comunitati §i alte notabilitati la o edinta la sediul Centralei
Evreilor din str. Dr. Burghele.

www.dacoromanica.ro

NADU LECCA

194

Am tinut o cuvantare si am rugat pe toti sä-rni dea concursul
pentru ca sa pot realiza programul stabilit prin Legea Centralei
Evreilor. In schimb am promis solemn fats de zeci de
martori, dintre care, sigur, multi mai triliesc si azi cif atiita

limp cat eu voi fi la conducere, nu va curge o pica-turd de
sange evreiesc, deportdrile in Transnistria vor inceta, iar traiul
evreilor va fi asigurat. Dace voi intalni obstacole de neinvins,
sau dace populatia evreiasca nu imi va da concurs, eu ma voi
retrage.

Viitorul a dovedit ca eu m-am limo de (levant, populatia
evreiascd Insd nu a ridicat un deget penult a and apdra dupci 23
august de fi-ancezi, politicieni generali.

Tot in timpul formarii Centralei Evreilor a avut loc primul
meu conflict cu generalul Vasiliu, ministrul politiilor; conflictul
merita sä fie relatat, pentru ca arunca o lumina nu numai asupra
mentalitatii acestui general, dar i a multor altor generali din
timpul lui Antonescu.
Dr. Gingold numise la Centrala, in calitate de inspector, pe
avocatul David Sudit, care se refugiase la Bucnresti impreuna cu
parintii sai batrani din Chisinau, de unde era originar, cu ocazia

ocuparii Basarabiei de catre romani in 1941, pentru a nu fi
deportat in TrOsnistria. Piki Vasiliu &Muse. un ordin ca toti
evreii refugiati din Basarabia sa fie arestaft ti deportati in
Transnistria. Sudit, find acum inspector al Centralei, a fost
arestat cu parintii sai octogenari, urmand ca toti sä fie deportati.
Sudit ajutase foarte multi romani cand cu evacuarea precipitate a
Basarabiei in 1940. El avea o serie de certificate date de romani,.
care atestau ajutoarele primite de la el. Intre altele, un certificat

dat de un rus din Basarabia Catargi pe care it cunosteam

foarte bine ca un om de onoare. Sudit scrisese si doua carti de
drept constitutional in limba romans, foarte apreciate. La toate
astea se adauga ca eu eram hotarit sa nu mai tolerez deportari
din vechiul regat in Transnis::ria.

M-am dus deci la generalul Piki Vasiliu cu ocazia unui
consiliu de ministri care se tinea [a Presedintie
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fata find §i ministrul muncii, Danulescu §i ministrul sanatatii,
dr. Petre Tomescu, sä-1 puns in libertate pe Sudit, fats de care
not trebuie sä avem oarecare recunoOnta. Piki Vasiliu a raspuns
ca nu it pone in libertate si se mira ca tocmai eu cer un astfel de
serviciu, pentru ca contactul meu cu nem;ii ar fi trebuit,sa ma
invete cum trebuie sa ne purear' r' cu evreii. Nu poate fi vorba de
recuno§tinta fats de un evreu §i aici a citat un exemplu de au
ramas inmarmurii §i Danulescu §i Tomescu. A spus ca "Soldatii
nemti cad gdsesc o evreicd fi-umoasd o poftesc la ei, iar dupd
ce fri satisfac toti... dorintele, evreica este aruncatd cu geaul
tdiat pe trotuar. Ask; este recunostinta care o meritei evreii!"
Am raspuns lui Vasiliu ca it voi pofti Inca o data la masa. cu
ministrul Killinger, pentru ca sa poata povesti §i acestuiaistoria
cu soldatii nemti.
M-am dus la mare§alul Antonescu §i i-am relatat toata chestia

Sudit, cerand ca el sa fie imediat pus in libertate, iar in caz
contrar sa-mi primeasca demisia din postul onorific pe care it
de ;in. Antonescu a dat ordin telefonic generalului Nicolae
Palangeanu., prefectul Politiei Capitalei, sa puns in libertate pe

Sudit impreuna cu parintii sai. Piki Vasiliu nu s-a dat batut §i

peste §apte zile iar 1-a arestat pe Sudit, sub pretext ca ar fi
comunist.
Am foss- nevoit sa ma duc Inca o data la mare§alul Antonescu
pentru a obtine punerea in libertate definitive. -Mare§alul
Antonescu avea o indulgenta impardonabila fatal de Vasiliu care,
se pare, ii fusese coleg de §coala.

Centrala find gata de lucru ramanea sa fac revizuirea tuturor
evreilor in campul muncii §i at economiei na ;ionale, astfel cum

am descris-o mai sus. Ministrul Danulescu, in colaborare cu
mine, a red actat o decizie prin care top evreii din tare, implicit

cei care se gasesc la munca obligatorie, pot petitiona la o
comisie centrals de revizuire, in vederea obtinerii dreptului de
liberal exercitare a profesiei. Comisia Centrala era compusa din
urmatorii membri: colonelul Caragea, delegatul Marelui Stat
Major, ing. Dulfu, delegatul Ministerului Industriei
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avocat Marinescu, delegatul Ministerului de Finance; Roceric,
delegatul Camerelor de Coiner;; Crant si Mociulsky, delegatii
Ministerului Muncii; Radu Lecca, delegatul Presedinciei
Consiliului de Ministri i presedinte al Comisiei Centrale de
Revizuire7.
Peticiile evreilor cu o serie de alte acte se inamau comisiei
prin Centrala Evreilor. Comisia Centrala avea subcomisii in
capitalele de judec, compuse din delegati ai Ministerului Muncii,
ai cercurilor teritoriale (Marele Stat Major) $i ai camerelor de

comert. Hotaririle subcomisiilor trebuiau sa fie ratificate de
presedintele comisiei centrale, care putea s5 le $i anuleze. Am
facut o adres5 circulars la toate subcomisiile din Cara aratand ca
scopul acestei revizuiri este de a pune capAt tuturor dificultAcilor
in care se zbat cele mai multe intreprinderi comerciale din cauza
lipsei de personal specializat si c5 judecata dosarelor trebuie sa

se MCA dupa criterii pur economice, 15sAndu-se deoparte
considerente ca: varsta, nacionalitatea etc. Aceasta circulars
iscAlita de Danulescu si de mine se mai poate gAsi sigur si azi.

Marele Stat Major a primit cu multa ostilitate infiincarea
Comisie Centrale de Revizuire. Generalul Steflea sustinea ca, in
conformitate cu statutul militar al evreilor, toci evreii in vfirsta de
la 18-50 ani trebuie sa presteze munca obligatorie in schimbul

serviciului militar, deci numai Statul Major poate hotari dacil
este cazul ca un evreu sa fie 15sat la vatra sau nu. Steflea a

protestat pe lang5 Danulescu, care s-a aparat spunand ea
dispozicia vine de la PresedinCie, care a si delegat pe presedintele

comisiei (eu). Am fost deci nevoit sa ma duc la maresalul
Antonescu pentru a-i explica ca militarii nu au nici o calitate ca
sa judece despre necesitatea unui evreu in viaca economics a
csrii .i ca consilierul german pentru probleme evreiesti este de
aceeasi parere. Argumentul "nemtesc" a fost hot5ritor si decizia

lui DAnulescu a ramas in picioare, iar Steflea a trebuit sa se
mulcumeasca cu un delegat in stunt! comisiei colonelul
Caragea, sus-mencionat. Generalul Steflea si ofiCerii de la Marele

Stat Major nu au uitat niciodatrt ea le-am deranjat afacerile cu
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evreii §i m-au du§manit unde i cum au putut. Mi-am mai facut
du§mani din toti inspectorii salariati §i onorifici ai Ministerului
Muncii, pentru Ca acum nu mai aveau posibilitate sa-i
jecmaneasca pe evrei. Acqti inspectori erau in numar de peste
una suta §i in majoritate simpatizanti legionari.
Merits ca sä ina opresc putin la modul cum a lucrat comisia
centrals pentru ca sa scot in relief moravurile timpului. Comisia
avea de examinat circa 50 000 de dosare. In fiecare zi primeam
sute de interventioni§ti romani consilieri de curte de casatie,
generali, politicieni fiecare avand cel putin un protejat evreu.
Cativa avocati inventasera un sistem ingenios pentru a jefui pe

evrei. Ei dadeau a intelege ea au legaturi cu un membru din
comisie, sau cu pre§edintele. Cereau evreilor sa le incredinteze
cererile, unnand ca ei sa primeasca "onorariul" fixat cand va ie§i
aprobarea. Astfel se prezenta cite un avocat cu 100 de cereri pe

care le inregistra fie la Centrals, tie direct la comisie. Daca
cererea era aprobata, el primea onorariul, daca era respinsa,
spunea ca nu a reuit, cu toata insistenta depusa. Avocatul Pulca
din contenciosul Ministerului de Interne a facut avere cu acest
sistem.

Colonelul Caragea venea in fiecare zi cu 20-30 de cereri care
erau, cum spunea el, "de la colegi §i superiori din Marele Stat
Major". Cornisia a examinat in cloud luni 50 000 de cereri, dand
aprnximativ 30 000 de aprobdri. La Baca'u §i la la§i comisiile
locale find compuse din simpatizanti legionari, au fort respinse,
contrar directivelor date de mine, aproape toate cererile. Ant
anulat in intregime lucrarile acestor comisii §i am reexaminat la
Bucure§ti toate dosarele, aproband 60% din cereri. Toti evreii cu
cereri aprobate au primit carnete cu scutire de munca §i dreptul
de a exercita profesia pe timp de §ase luni. Nu s-a perceput nici
o taxa. La propunerea mea comisia a hotarit ca femeile evreice
pot exercita profesia faro nici o autorizatie specials.

Am stabilit cu Danulescu ca pe viitor Oficiul Central de
Romanizare (O.C.R.) nu va mai putea concedia nici un evreu
sau evreica de la Intreprinderi cu scop de romanizare, acest drept
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trecand exclusiv asupra mea. O.C.R. pe viitor avea sa se ocupe
numai de dubluri, avand grija ca ele sa invete meseria. In acest
sens am primit de la Mihai Antonescu o 'imputemicire specials.
Cametele de scutire eliberate evreilor purtau numai semnatura
mea.
Astfel am reu§it sä desfiintez virtualmente legea lui Iminschi

§i multe alte legi de la diferite ministere, ceea ce Mihai
Antonescu nu avusese curajul sä faca in 1941, inaintea intrarii in

ra'zboi, astfel cum am aratat mai sus. Pe Richter 1-am tinut la
curent in acest timp cu tot ce fac §i tiebuie sa recunosc ca nu am

avut din partea lui nici o opozitie, el dorind sä traiasca in
armonie cu mine §i sa nu -$i complice viata.

Cand ma gandesc ca toatd aceastd operatie de revizuire a

fost filcutd de mine sub un marefal dictator antisemit, cu
armata gennand In apogeul ei In Lard fi cu un consilier
himmlerist Mngif mine, and intreb cine ar fi putut face mai
mult pentru populatia evreiascd, find In local meu In acele
timpuri.

In timpul cand se facea revizuirea muncii evreie§6, am
redactat §i Legea recenilimantului populatiei evreiegi din

Romania. Legea a fost iscalita de mare§alul Antonescu, iar
Centrala Evreilor a executat fucraea pe teren.
Au lucrat cateva sute de recenzori evrei timp de doua luni in
toata Cara, astfel ea am putut face o statistics completa din toate

punctele de vedere (avere, meserie, stare civill, politica etc.
formularul de recensamant purta peste 60 de Intrebari). In
Vechiul Regat §i in Ardealul de sud existau in total 309 000
evrei. In Bucureqti erau 110 000 evrei. S-a spulberat deci

legenda populara cum ca in Romania ar fi un milion de
evrei, pe baza careia se facea atata propaganda71. Cu ocazia
recensamantului am aflat ca ministrul Spaniei la Bucure§ti
eliberase circa 150 de pappoarte spaniole la evrei romani, toti
marl bogat4, care find acum supu§i strain' nu pierdusera nimic
din averea for imobiliara. Pentru acest serviciu evreii plateau
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ministrului lunar contributii foarte mari. Legatia Republicii
Chile infiase §i ea 80 de evrei bogati care plateau lunar
contributii marl ministrului.
Marii milionari evrei, in mate parte, scapasera uwr de legile
de etatizare ale averilor imobiliare. Evreii saraci se plangeau, cu

drept cuvant, ca neavand bani ca sä cumpere pe ministrul
Spaniei sau al Republicii Chile, erau nevoiti sa prestezemunca
obligatorie, find dati afara §i din modestele for locuinte, in timp
ce Hananel, Marcovici §i altii purtand drapelul spaniol sau
chilian la butoniera aveau cai de curse, palate §i automobile.
Ministrul Spaniei, Guinones de Leon, era o rarna§ita a fostului
dictator Primo de Rivera §i find in dezacord cu noul guvem
spaniol ramasese in tarsi Nu mai avea deci nici o calitate. Totu§i
Mihai Antonescu, find prieten cu el, in calitatea sa de ministru
de exteme ii lasase imunitatea diplomatica §i dreptul de a elibera

pappoarte! La Bucure§ti erau prin urmare doi mini§tri

ai

Spaniei, unul riverist, altul franchist. Am incercat in nenumarate

randuri sa pun ordine in aceasta chestiune nemaipomenita,
Mihai Antonescu nu vroia insa sä is nici o masura, iar milionarii

au ramas puns la sfar§itul perioadei supuOi lui Guinones de
Leon.

Legionarii fa'cusera un regulament conform caruia evreii nu
se puteau deplasa in tars decat cu autorizatii speciale date de
Ministerul de Interne. In legea . Centralei era stabilit ca

autorizatiile de calatorie ale evreilor se dau de Centrala, sub
controlul imputernicitului guvemului.

In

timpul recensa-

mantului, multi recenzori au plecat in provincie cu autorizatii
emise de Centrala Evreilor. Unii dintre ei au fost arestati de
organele lui Piki Vasiliu, pentru ca nu aveau autorizatii de la
Interne. Totodata Piki Vasiliu s-a dus la mare§alul Antonescu $i
a declarat ca nu mai raspunde de siguranta statului, daca eu
eliberez autorizatii de calatorie evreilor. Pentru a-1 scoate pe
Antonescu din incurcatura, am renuntat la dreptul care imi era
conferit prin lege. Am. spus insa lui Mihai Antonescu ca toti
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evreii din Bucure,ti stiu ca autorizatiile de calgtorie se vand de
Piki Vasiliu si de secretarul sau, colonelul Madarjac, cu suma de
dourt mii lei ziva de cglatorie §i cg nu este deci chestiune de
"sigurantrt", doar de interese personale.

La cateva zile dupil asta Centrala a cerut prin adresil la
Inteme o permisiune de &Marone pentru inspectorul Cris
Cristian. Permisiunea a fost refuzata tot prin adresg. Colonelul
Madarjac, intrebat la telefon de motivele respingerii a raspuns ca

Cristian este comunist notoriu. Toatg chestiunea mi-a fost
raportatri de Centrala, cu adausul cg dacg am pliiti 20 000 lei

pennisul ar iesi in cateva minute. Am cerut sri nu se aducg
adresa cu respingerea. Am aratat adresa lui Mihai Antonescu si
in fata lui am dat dispozitie telefonica sa se plateasca 20 000 lei
i sa mi se aduca pennisul la Presedintie. Nu a trecut o ors i am

inmanat lui Antonescu permisul pentru Cristian, semnat de
Vasiliu. Mihai Antonescu s-a dus la maresalul Antonescu .i i-a

relatat toatg chestiunea. Eu speram ca voi scapa acum de
Vasiliu. Maresalul Antonescu nu a luat nici o masura, spunand
ca chestiunea nu este clarg, iar un ministru de interne nu se poate
compromite pentru 20 000 lei.
Am spus lui Mihai Antonescu ca afacerea calatoriilor este o
mina de our si ca Centrala avea un proiect financiar, din care
rezulta ca incasand de la evreii bogati o taxa oficialg de 1 000 lei
pe zi de calatorie, s-ar acoperi de dotal on tot bugetul Centralei.
Centrala Evreilor, conform legit, trebuia sa acopere nevoile
ei bugetare, prin impuneri asupra populatiei evreie§ti. Seful
directiei financiare la Centrala era Dolfi Grossman.
Grossman a numit cotnisii finaciare atilt la Bucuresti, cat .i in

provincie, care trehuiau sa intocmeasca rolurile de impunere
populatiei cu dare de mina. Eu nu ma amestecam in aceastil
chestiune de gospodarie interns a evreilor, totusi primeam foarte

multe reclamatii, fie anonime tie semnate, prin care mi se
atragea atentia ca comisiile de impunere menajeazil pe evreii

bogati in detrimenrul celor mai saraci. De multe on mi se
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aduceau la cunostinta fapte si nume precise. Se nascusera peste

noapte o serie de milionari noi, prin operatiunile extrem de
rentabile la bursa neagra. Am atras atentia Centralei in multe
randuri sa perceapa cat mai putine impozite de la comercianti si
salariati si cat mai multe de la bursierii negri. A fort in zadar.

Grossman, seful finantelor, spunea ca infonnatiile mele cunt
gresite.

Stiind ca va veni ziva cand Centrala va avea nevoie de bani
extrabugetari, am hotafit sa -171i organizez singur la Presedintie
un serviciu de informatii la bursa neagra. Cu ajutorul lui Jacques
Leon fost remizier la bursa de valori, care acum lucra cu

toat5 familia (frati si nepoti) la bursa neagra si cu care eram
de mult in termeni de prietenie am organizat acest serviciu,

care mi-a lost de mare fobs in anii unnatori. Am facia
greseala atunci sa ma iau dupa doctor Gingold care poate
era de buns-credintil si sa nu-1 dau afara pe Grossman, care
in realitate, asa cum s-a dovedit mai tarziu, era omul lui
Fildennan (avocatul bogatilor). Am mentionat acest serviciu
de informatii acum, pentru ca multe actiuni ale mele de mai
tarziu sä devina explicabile.
Tot in aceasta epoca (1942, dupa recensamant) Piki Vasiliu a

comis crima cea mai condamnabila din cote a comis. Faptele
s-au petrecut astfel:

Intr-o noapte, pe la orele 3, s-a prezentat la Hotel Splendid,
unde locuiam de ani de zile, o doamna Tirelman, care plangea
1i,

intr-un cumplit hal de disperare, cerea portarului sa fie

primita de mine. Doamna Tirelman mi -a spits ca barbatul ei si ea
erau originari din Targu Mures, ca nu facusera niciodata politica

si erau foarte saraci. Pe la orele 12 noaptea se prezenQse la
domiciliul for un comisar sef care it arestase pe barbatul ei,
spunand ca este comunist si va ti triniis in Transnistria. 0 ors
dupa arestare, comisarul s-a intors la doamna Tirelman,
cerandu-i 100 000 lei pentru ca sa elibereze pe barbatul ei din
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convoiul care pleca, acum dimineata, in Transnistria. Doamna
Tirelman oferise comisarului toata averea ei, o marina de cusut
gi

un covor, insa el nu s-a declarat multumit. Acum, in

disperarea ei, venise la mine sa-1 salvez pe barbatul ei.
Am telefonat la doctorul Gingold 1i 1-am intrebat daca a auzit
ca se fac deportari in Transnistria, el nu stia nimic. Dimineata, la
ora 7, m-am dus la Prefectura Politiei, la generalul Palangeanu,

el locuia acolo unul din putinii generali cu care eram in relatii
foarte bune. L-am intrebat daca se fac deportari. El mi-a spus
tot, cu conditia sä nu divulg originea infonnatiilor mete.
Am aflat deci ca de cateva zile se concentrau intr-o scoala pe
Calea Dudesti elemente de stanga evreiesti din toata tara. Toata
operatiunea era condusa de Siguranta in cel mai mare secret, din
ordinul lui Piki Vasiliu. Evreii de stanga, in numar de cateva
mii, urmau sa fie deportati in Transnistria, iar primul tren urma
sä piece in acea dimineata de la Gara Bucuresti-marfurin. Eu
imi luasem angajamentul fatii de evreica ca atata timp cat voi fi
in problema evreiasca nu se vor face deportari in Transnistria.
Trebuia deci sa impiedic deportarile, sau sa-mi dau demisia.

Cu doamna Tirehnan tot dupa mine am asteptat sosirea lui
Mihai Antonescu si a maresalului,,la Presedintie. Am spus lui
Mihai Antonescu toata chestiunea. Intre timp fusesem $i la Gara
Bucuresti-marfuri unde un tren cu circa 800 de evrei era gata sa
piece. Cara era incercuita de jandanni 1i serviciul de ordine sub
comanda chestorului Jagalnita.
Am cerut lui Mihai Antonescu sa se opreasca deportarile, iar

evreul Tirelman sä fie trimis la Presedintie pentru ca sa
anchetarn chestiunea cu mita cerutA. Mihai Antonescu a vorbit
cu maresalul, insa nu a putut obtine incetarea deportarilor 1i
intoarcerea trenului plecat Intre timp. Am obtinut numai ca
Mihai Antonescu a dat un ordin scris generalului Vasiliu sa it
trimitA pe evreul Tirelman sub escorts la Presedintie, unnand ca
el sa fie scos din tren, sau la Gara Bucuresti-marfuri, sau la una
din statiile unde se oprea trenul. Generalul Vasiliu a iscalit plicul

de primirea ordinului, insa Tireman nu a sosit. La ora 10.30
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dimineata ordinul scris a fost repetat, Piki iar a iscalit plicul, insa
Tire 'man nu a sosit nici de ac6asta data. Am trimis-o pe doamna
Tire lman acasa, promitandu-i ca barbatul ei va sosi in curand.
Am spus lui Mihai Antonescu ca din acest moment eu nu ma
mai voi bcupa cu problema evreiasca $i ea nu este nevoie sa imi

dau demisia pentru ca de fapt nu am fost numit niciodata in
acest post. Nu figuram $i nu figurasem niciodata pe vreun $tat de

plata at Pre$edintiei sau al altor autoritati. Am mai spus lui
Mihai Antonescu ca nu pot aproba deportarile de evrei in
Transnistria pentru ca acolo, pe Tanga ea nu au mijloace de
existents, rises in once moment sa fie masacrati de trupele S.S.
$i de altii. Am mai spus lui Mihai Antonescu ca este o ru$ine ca
s-au deportat femeile si copii evrei din Dorohoi in Transnistria,

in lipsa barbatilor care erau la munca

gi

Ca nu s-a dat vole

acestor barbati sa piece dupa familiile Tor, astfel cum multi au
cerut, pretextandu-se ca Mare le Stat Major nu se poate lipsi de

aceasta munca in tall. In indignarea mea am spus lui Mihai
Antonescu, de feud fiind colonehd Stefan Galin, cti va veni ziva

cand Piki Vasiliu tiri Gheorghe Alexianu var ft spon:urati in
piata public& Mihai Antonescu era intre ciocan $i nicovala. El
intelegea ca eu am dreptate, iar totodata nu voia sa intre in lupta
cu Antonescu si cu generalii care spuneau ca apara siguranta
statului.

La ora 12 toti evreii din Bucure$ti $tiau ca se fac deportari
pentru Ca arestarile in Bucure$ti se facusera in aceea$i noapte. La
biroul meu din Pre$edintie witeptau multi evrei (intre care Mani
Filderman de la Bacau) rezultatul negocierilor mete cu
Antonescu.
Plecand de la Mihai Antonescu mi-a venit ideea sa tree pe la
Killinger 1i sa -1 ca$tig de partea mea in chestiunea deportarilor.

Am spus deci lui Killinger (cunoscandu-i bine caracterul) ca
generalul Vasiliu face deportari masive de evrei in Transnistria
ca tot Bucure$tiul vuie$te ca aceste deportari se fac din ordinul
Legatiei Germane. Killinger a fost indignat. A spus ca "Aceste
$i

:vonuri se lansea:ci de oameni care vor
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raporturile romano-germane, poate chiar de Vasiliu, care astfel,
vrea sd se reabiliteze fard de prietenul sdu dr. W. Filderman, pe

spinarea Germaniei." Va .lua insa masuri ca sa se cunoasca
adevarul.
Killinger, fara a sta mutt pe ganduri, I-a chemat pe Richter $i

i-a ordonat sä mearga in numele lui la ministrul de exteme,
sa-i comunice urmatoarele: "Domnul
Mihai Antonescu,
Killinger este informat cd Ministerul de Interne Roman a
organizat deportdri masiv& de evrei in Transnistria si ca. in
Bucure .Iti se rdspandeve pirea ca aceste deportdri ar fi lost
oranduite (angeoi dnen fn nemtege) de Legatia Germand. Aceste
obi se reispandesc pentru a otndvi relatiile romano-germane ci

nu au absolut nici o hazel, pentru ca consilierul german pe
langd guvernul roman in probleme evreiegi nici 12U a fost pus in

cunoctintd de intentia Ministerului de Interne de a face
deportdri, iar dacd i s-ar fi cerut sfatul in aceastd chestiune ar fi
fost hotel,* contra deporkfrilor".
Killinger m-a rugat sa merg impreuna cu Richter la Mihai

Antonescu. Am mers deci la Mihai Antonescu, iar Richter a
transmis textual mesajul lui Killinger. Mihai Antonescu s-a dus

la maresalul Antonescu, iar peste cinci minute a venit cu
raspunsul ca nu se vor mai face alte deportdri ¢i ca s-a dat ordin
telefonic domnului general Palangeanu, prefectul politiei, ca toti
evreii din scoala din Calea Dudesti, arestati in vederea
deportarii, sa fie pusi imediat in libertate.

Plecand de la Mihai Antonescu cu Richter am trecut pe la
biroul meu, unde tot mai asteptau Mani Filderman (Bacau) si
altii, rezultatul demersurilor mele. Am spus la toti ca nu se mai
fac deportdri 1i ca trebuie sa multumeasca lui Richter (care era
de fats) si lui Killinger.
Killinger era departe de a fi filosemit, cum am mai spus, insa
el era de parere ca evreii trebuie tinuti cat mai departe de front.

Evreii din Calea Dudesti, plecand pe strazile Bucurestiului,
strigau "Traiasca Antonescu!" Astfel se scrie istoria calaul
devenind eroul!
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Eu eram convins ca evreii plecati dimineata cu trenul vor fi
readu§i la Bucure§ti cu acela§i tren. Centrala Evreilor trimisese,
din ordinul meu, doua camioane cu imbracaminte §i alimente, pe

la ora 10 dimineata, in urmarirea trenului, pentru ca eu
constatasem la Gara Bucure§ti-marfuri ca multi evrei care
probabil fusesera adu0 din lagare, sau care fusesera jefuiti
erau imbracati foarte sumar. Camioanele plecasera cu Isak
§i
Adania §eful cantinelor, care era un om de isprava
a§teptam intoarcerea lui. Adania a venit tarziu dupl-amiaza §i a
comunicat ca a reu§it sä "prinda" trenul la o gars oarecare, insa

pe linie nu se tie nimic de un ordin de Intoarcere. M-am dus
deci seara la Mihai Antonescu acasa (la Baneasa) si 1-am rugat
sä se intereseze la Interne de soarta trenului. Antonescu era sigur
ca trenul se va Intoarce, eu insa 11 §tiam pe Vasiliu capabil de

once crima, dovada ca nici Tirelman nu se Intorsese Inca in
Bucure§ti. La Interne nemaifiind nimeni, 1-am rugat pe
Antonescu sä telefoneze la Inspectoratul Garii de Nord pentru a
afla daca exists un ordin de Intoarcere a trenului. Gara a raspuns
(inspectorul Radulescu) ca nu are nici o cuno§tinta, ca se poate
insa ca ordinul sa fi fost dat pe linie. A doua zi dimineata nu se
Intorsese Inca nimeni din trenul deportatilor in Bucure§ti. M-am
dus iar la Mihai Antonescu, la Pre§edintie, iar el mi-a spus ca a

vorbit cu Piki Vasiliu, care a declarat ca ordinul mare§alului
Antonescu s-a executat.

Abia a duua zi a venit de la Interne un raspuns scris la
ordinele scrise date de Mihai Antonescu peritru transferarea lui
Tirelman sub escorts la Pre§edintie.
Raspunsul era laconic: "Evreul Tirelman a decedat", iscalit
Vasiliu. Pe urma s-a aflat tot adevarul. Cd trenul deportatilor fsi
continuase drumul pawl in Transnistria, unde la prima gard un

plutonier de jandarmi pe nume Constantinescu, din ordin
telefonic, impuscase tot transportul de evrei. Eu Si azi suns
convins cd aceastd operatiune de pe urma cdreia Piki Vasiliu nu
a avut de suferit nimic, nu s-a putut face ford girth marefalului
Antonescu.
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Daca doamna Tirelman nu ar fi venit la mine cu noaptea in
cap, interventiile mele ar fi suferit o intarziere, iar Vasiliu ar fi
avut timp sa mai expedieze la moarte unul sau doua trenuri. Din
aceasta cauza am facut o adresa Centralei, care a fost publicata

in Gazeta Evreiascd, in care spline= ca actiunea doamnei
Tirelman mi-a dat posibilitatea sa salvez viata la multi evrei
ca, in consecinta, doamna Tirelman va primi tot restul vietii o
pensie de 20 000 lei lunar de la Centrals.
Dupa impuscarea evreilor din trenul deportatilor eu eram
fenn hotarit sä parasesc Centrala Evreilor. Simteam ca nu se
poate conta pe maresalul Antonescu, iar Mihai Antonescu avea
.i el destule greutati cu generalii regiriiului. Am fost insa destul
de slab ca sa cedez insistentelor lui Ritgen, lui Mihai Antonescu,
lui Fildennan (Bacau), lui Adania, lui Griin, care toti spuneau cii
daca plec voi avea populatia evreiasca pe constiinta etc., etc.

Cam la doua saptainani dupa intamplarile descrise mai sus

Piki Vasiliu, ca sa se razbune contra mea, a invitat pe toti
directorii de gazeta din Bucuresti la o sedinta la Ministerul de
Interne $i a inmanat fiecaruia un memoriu scris pe doua pagini

si

intitulat: Cine este Radu Lecca? In acest expozeu erau trecute
toate acuzatiile care se gaseau in fisa de la Siguranta, de care am
mai vorbit, si mai erau alte acuzatii noi: fusesem doi ani in Rusia
in serviciul bolsevicilor si ca eram considerat rusinea familiei
mele, iar in ultimul timp ma ocupam cu sabotarea directivelor

guvemului in problema evreiasca etc. Piki Vasiliu a spas
directorilor ca ei pot incepe campania in press. Unul din
directori, Mircea Grigorescu de la ziarul Timpul l-a instiintat pe

Mihai Antonescu, care a dat ordin ziarelor sa nu porneasca
campania.

Eu am aflat acest lucru abia dupa cfiteva saptamani de la
Streitman, vechi gazetar, presedintele Centralei. Piki Vasiliu nu
putea sa riste o asy'el de actiune lard sa fi incunostiintat si pe
rnaresalul Antonescu care, probabil, pe aceasta cale "elegantd"
dorea sa ma compromitti in ochii nemtilor si sti-nu rtispItiteascd

www.dacoromanica.ro

EU 1-AM SALVAT PE EVREII DIN ROMANIA

207

serviciile pe care i le adusesem. Mihai Antonescu mi-a spus mai
tarziu ca a oprit aceasta campanie de press, bazata de altfel pe
calomnii balcanice, guvernul Antonescu neavand nici un interes
sa strice relatiile mete cu Killinger 1i cu nemtii. Azi imi pare tau

ca Vasiliu nu a spus adevarul

$i

ca nu am fost in serviciul

bolsevicilor, in realitate! Din directorii de ziare de atunci mai
traiesc si azi Grigorescu, Leontescu si altii.

In 1946 nu s-a prezentat un singur om, din cei care au
scdpat cu viand in Ca lea Dudegi in 1942, pentru a-mi lua
apdrarea in fataTribunalului Poporului.
Tot in 1942 au sosit la Presedintie multe cereri de evrei din
Transnistria care il rugau pe maresalul Antonescu sa le permits

intoarcerea in tars. Foarte multi dintre evreii deportati din
Bucovina erau de religie catolica gi nuntiul papal Andrea
Cassulo intervenea mereu la Mihai Antonescu pentru repatrierea
catolicilor. Mihai Antonescu, ca sä scape de Cassulo, it trimitea
la mine, care nu aveam nici o putere.
Intr -o buns zi am prima insa o adresa din partea cabinetului
militar al maresalului Antonescu, ca sä examinez toate cererile
transnistrienilor, in numar de cateva mii, $i sa fac un referat cu
propuneri de solutionare. Am studiat aceste cereri cateva zile-si
am facut un referat prin care propuneam readucerea in tali a mai
multor categorii de evrei originari din Basarabia si Bucovina.

Aceste categorii erau: fosti functionari ai statului roman,
austriac sau rus; pensionari; decorati de razboi romani sau
austrieci; crestinati pang in august 1940; copii sub 10 ani cu
parintii lor, daca copii erau crestinati etc. Dupa o socoteala
sumara, cam 40-50% din deportati urmau sa se intoarca in
Basarabia si

Bucovina.

Maresalul Antonescu a aprobat

propunerea mea $i a ordonat sa-i inaintez tabele cu evreii care
indeplinesc conditiile, iar aceste tabele sä fie transmise pe unna
ministrilor de justitie si de interne pentru control.

Am inaintat un prim tabel cu 100 de familii evreiesti lui
Mihai Antonescu, anexand $i actele doveditoare ca indeplinesc
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conditiile stabilite de maresalul Antonescu. Dupa cateva zile
Mihai Antonescu mi-a inapoiat tabelul i dosarele, insa el mai

adaugase pe tabel doulzeci de evrei, in cap cu cunoscutul
bogatas explorator de paduri ale Fondului Religionar din
Bucovina, Nathan Klipper. Am spus lui Mihai Antonescu ca
evreii propusi de el nu intrasera in prevederile maresalului
Antonescu $i ca ministrul de justitie si cel de interne vor ridica
obiectii daca nu voi ti in posesia unui ordin scris. El a spus ca va

larnuri pe cei doi ministri la telefon, daca vor ridica obiectii.
Toga aceasta chestiune nu imi convenea pentru ca toata lumea
avea sa creada ca Klipper cu toata familia sa $i cu tot personalul
societatii "Dacia Forestiera" trebuie sa fi pliitit multe milioane

pentru a obtine repatrierea. Si in realitate asa era, pentru ca
"afacerea Klipper" era patronata de doamna Pociovalisteanu,
mama mantel domnului Mihai Antonescu, doamna Ileana
Kerciu!

L-am trimis pe secretarul meu, avocatul Eftimiu, cu tabelul

celor care urmau sa fie repatriati, la ministrul de justilie
Constantin (Coti) Stoicescu73 si la ministrul de interne
generalul Dumitru Popescu pentru control. Nici unul din cei
doi ministri 'nu a ridicat nici o obiectiune, i ambii au iscalit
alaturi de semnatura mea.

Piki Vasiliu atland in aceeasi zi ca se fac repatrieri din
Transnistria si ca listele se intocmesc de mine, s-a dus la
maresalul Antonescu, protestand contra faptului ca politia yi
jandarrneria nu sunt consultate, amenintand ca de obicei cu
demisia.

Am atlat de la Mihai Antonescu cele petrecute I-am rugat
sa comunice maresalului Antonescu ca eu renunt la intocmirea

listelor de repatriere, cu cea mai mare placere, in favoarea
generalului Piki Vasiliu. Judecand dupa chestia Klipper, stiiun

ce ma asteaptil la intocmirea listelor viitoare

Vii,

cu toate

insistentele care le-a depus Monseniorul Cassulo, nu am vrut sa
mai ma ocup cu selectionarea repatriatilor. Daca ramaneam in

aceasta chestiune as fi repatriat Inca 60-70 mii de evrei care
intrau in prevederile textului redactat de mine qi aprobat de
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maresalul Antonescu. Cele 100 de familii reprezentand 450
de evrei propuse de mine cu prima lista si readuse in Bucovina
erau toate de oameni saraci (lista mai exista).
Piki Vasiliu i jandarmii care urmau sa faca repatrierile din

Transnistria, dupa renuntarea mea, nu s-au mai tinut de
aprobarea data de maresalul Antonescu. Au format comisii de
jandanni si politisti din oamenii lui Vasiliu pe loc, in
Transnistria, si au incasat de la cativa evrei bogati aproximativ
doua cute de milioane de lei si multe bijuterii, pentru a-i repatria.
Aveain pe vremuri si numele bogatalilor si sumele platite de la
serviciul meu de informatii evreiesc. In total au fost repatriati de
banda lui Piki Vasiliu vreo 200 de evrei.
Toata aceasta chestiune este bine cunoscuta de toti evreii din
Bucovina si de functionarii Presedintiei de atunci (0. Vladescu,
colonel Galin, domnisoara Nasta, colonel Iamandi etc.).
Dupa ocuparea Bucovinei in 1941 de Care trupele romanesti,
orasul si judetul Dorohoi au trecut sub administratia
Guvernamantului Bucovinei. Evreii din Bucovina si din

Dorohoi au fost deportati in 1941, aproape in totalitate, in
Transnistria. Din Dorohoi ramasesera numai acei evrei care se
aflau in tiinpul deportarilor la munca militara si carora nu li se
&idea voie de dare militari sa piece in Transnistria ca sa-si caute
famili ile.

Din Dorohoi erau deportate in total 8 000 de persoane.
Maresalul Antonescu mi-a spur in cateva randuri ca el nu
intelege sn splice evreilor din Vechild Regat si din Ardeal
acelasi tratament ca evreilor din Basarabia si Bucovina.
Profitand de aceste cuvinte spuse de el, i-am facut o adresa
aratand ca evreii din Dorohoi, care ca $i cei din Bucuresti Salt
Iasi au mina Intotdeuna soarta tariff, sunt profund nedreptatiti,

fund deportati in Transnistria. Am cerut deci sa se aptobe
intoarcerea for la Dorohoi. Maresalul Antonescu a aprobat
propunerea niea, astfel cc cei 8 000 de evrei din Dorohoi all fist
readusi in orasul for natal.
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Tot in anul 1942 a avut loc i "afacerea Adesgo", care merits
sa fie redata pentru ca ilustreaza moravurile de la Ministerul de
Finante.

Intr-o buns zi s-a prezentat la mine un evreu pe nume
Kupferschmied. El a aratat ca pans la venirea legionarilor in
1940, el fusese coproprietarul fabricii de ciorapi "Adesgo",
avand ca asociat pe supusul german Drexel. "Adesgo" era pe
acel timp cea mai importanta fabrics de ciorapi din Sud-Estul
Europei. De frica legionarilor, Kupferschmied a vandut fictiv
partea lui din fabrics lui Drexel. Dupa catva timp Drexel a
interzis lui Kupferschmied sa mai calce pe la fabrics,
considerandu-I definitiv lichidat prin actul de vanzare Mut.
Kupferschmied, ca sa se razbune contra lui Drexel, mi -a adus un
denunt scris contra fabricii "Adesgo", aratfind ca de ani de zile,
in complicitate cu functionarii de la vama, statul este frustrat de

zeci de milioane lei la importurile de materii prime $i ca
"Adesgo" tine o contabilitate dubla pentru a nu plati impozite
etc. In denunt erau aratate locurile unde se gasesc documentele
doveditoare $i multe alte detalii.
Kupferschmied facea un autodenunc pentru ca toate fraudele
fusesera facute de el in complicitate cu Drexel, prin lege insa, el
.

era scos din cauza ca denuntator. Fund vorba de fraude in
valoare de 200 milioane lei, m-am dus la ministrul de finance,
generalul Nicolae Stoenescu, gi 1-am pus la curent cu situatia.
Stoenescu afland ca Drexel este vicepresedintele coloniei
germane din Bucuresti ¢i membru foarte activ al Partidului
National Socialist German, a refuzat ss dea curs afacerii, cerand
intai consUntamantul lui Killinger.

Am spus lui Killinger toata afacerea, iar el mi-a raspuns ca
nu este ministrul Reichului pentru a apara pe nemtii care fac
potlogarii in Romania $i a delegat pe consilierul Rodel de la

legatie ca sa asiste la descinderea care urma sä se faca la
"Adesgo", pentru a-i raporta rezultatul. Colonelul Emanoil,
secretar al Ministerului

de Finante, impreuna cu 20 de
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funccionari, a condus personal descinderea gi perchezicia care
s-au facut in locurile aratate de denuntator, simultan.
Spusele lui Kupferschmied s-au dovedit exacte $i s-au dresat
contravencii in valoare de cateva sute milioane lei. S-a mai pus
sechestru $i, pe o suma de 100 milioane lei, lichida. Drexel a
angajat ca avocati pe Istrate Micescu $i Alexandru Ottulescu, cu
suma de 20 milioane lei.
Colonelul Emanoil, secretar general, s-a declarat

denuntatorul fraudei, pentru a incasa suma. rotunda de 30
milioane lei, in conformitate cu legea.
Afland de aceasta enormitate, ca un secretar general pretinde
o prima de denuntator, m-am dus la generalul Stoenescu .i am
protestat, aratand ca denuntatorul este Kupferschmied.
Stoenescu nu a vrut sa" cina cont. M-am- dus la doamna maresal

Antonescu $i am determinat-o sa ceara toata suma pentru
Patronaj, ca find cedata de Kupferschmied si de mine. Astfel

colonelul Emanoil a fost nevoit sa renunce la prima de
denuncare.

Killinger, afland de la Ritgen despre pretenciile colonelului
Emanoil, a spus lui Mihai Antonescu, cu ocazia unei mese, la
care am asistat 1i eu, Ca are mai multa consideracie pentru
Kupferschmied decat pentru secretarul general Emanoil.

"Afacerea Drexel" a fost unul din motivele principale care
determinat pe Antonescu sä-1 inlature pe generalul

1 -au

Stoenescu de la Finance si sa-I, numeasca pe Alexandru Neagu74.
Pentru ca am mencionat "masa" la care am asistat gi eu,
trebuie sä fac unele precizari.

Inca la inceputul anului 1941 Killinger ne-a rugat pe Ritgen
pe mine sä organizann in fiecare saptamana o masa la care sa
poata-lua parte el, Mihai Antonescu i alte personalitaci germane
gi romane. Scopul acestor mese, farts eticheta, era ca romanii si
germanii sa alba ocazia sä se cunoasca mai bine. Aceste mese
aveau loc la 'inceput in diferite localuri din Bucuresti, ca "Flora",
"Luzana", "Pescarus" etc. Din partea nemcilor erau 'intotdeuna
nelipsiCi Killinger, consilierul de legacie Rode!, Ritgen, colonel
31

Schumacher, iar din partea romanilor Ovid Vladescu, Eugen
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Cristescu, generalul Palangeanu (prefect de politie), Constantin
Maltezeanu (un prieten al meu), Danulescu (ministrul muncii) $i
de cele mai multe on Mihai Antonescu. Afars de acesti "membri
permanenti" se mai invitau alte peronalitati germane si romane,
dupa dorinta lui Killinger, sau a lui Antonescu.

Incepand din iulie 1942 aceste mese aveau loc in str. Sf.
Stefan, la sediul biroului meu. Elc nu aveau caracter politic si in

cursul for se discutau mai mult evenimentele de pe front $i
ispravile vanatoresti ale lui Killinger. Cristescu insa nu se tinea
de aceasta regula. El venea de fiecare data cu interpretul sau,
colonelul Proca, Si trecea cu Killinger intr-o camera vecina yi
raporta "despre ultimele comploturi legionare" puse la cale la

Berlin sau la Rostock, unde el avea informatori. Aceste
informatii ale lui Cristescu se dovedeau intotdeauna a fi din
domeniul fanteziei. Cristescu prinsese siabiciunea maresalului
Antonescu, care se teinea de legionarici timp de patru ani a
exploatat aceasta fried, alimentad-O cu tot fend de inventii .yi
transformandu-se in specialist indispensabil in probleinele
legionare. Killinger nu avea simpatii pentru Cristescu ¢i imi
spunea despre el ca este preocupat numai de mancare, de femei
si de lux.

La una din aceste mese s-au pus bazele viitorului guvem
general Nicolae Radescu75. Lucrurile s-au petrecut astfel:
Dimineata eu fund la Legatia Germano in biroul lui Killinger, el
mi-a aratat o scrisoare iscalita "general Radescu", in care acest
general it acuza de toate nenorocirile prin care trece tara. M-a
intrebat clack' it cunosc pe semnatar. Am spus ca nu am auzit
niciodata de el. Killinger a aruncat scrisoarea la cos, fora a-i da
importanta. Seara a avut loc inasa saptamanala, la care
bineinteles nu a lipsit Cristescu, care era in posesia unei copii a

scrisorii lui Radescu. El a spus ca Radescu a trimis astfel de
copii la toti sefii de partide politice si ca va fi sanctionat prin
trimiterea la lagarul din Targu Jiu. Killinger 1-a rugat pe
Cristescu sa nu faca din acest general, de astfel necunoscut, un
erou national si un martir, ceea ce si unnareste probabil, prin
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scrisoarea triraisa, i sa-1 lase in pace. Cristescu insa ca sa-si
irate devotamentul, nu a ascultat si Radescu a mers la Targu Jiu,

cu class

1,

unde a tinut compania lui Radu Xenopol

si

domnisoarelor Nicodern, devenind astfel ministeriabil.

Mihai Antonescu incepand cu 1943 nu mai era agreat la
fie ministru de exteme.

Berlin, cu toate ca continua sä

Ribbentrop &Muse chiar instructiuni lui Killinger sa trateze toate
chestiunile direct cu maresalul Antonescu. Singurul loc unde se
intalneau Mihai Antonescu si Kil linger era biroul meu din str.
Sf. Stefan, unde aveau loc aceste mese.
Am avut ocazia sa fac pe interpretul la o discutie care a avut
toe intre Mihai Antonescu i Killinger, privind impuscarea a

aproximativ 20 000 de evrei pe teritoriul Transnistriei de cane
politia ucraineana, adusti special de la Pervomaisk in acest scop.
Maresalul Antonescu facuse lui Killinger o nota de protest in
aceasta chestiune. Killinger, interesandu-se la Comandamentul
german despre motivele care au detenninat aceste executii, a
aflat urmatoarele: Trupele romane au evacuat cred din
regiunea Nikolaev toata populatia evreiasca, pentru a o trece in

Ucraina. Comandamentul german atland de aceasta evacuare a

comunicat Marelui Stat Major ca nu poate tolera in spatele
frontului astfel de coloane compacte de evrei i ca ar fi bine ca

evreii sa fie intorsi inapoi. Comandamentul roman insa nu a
tinut seama de acest sfat si a adus pe evrei pe malul Bugului, cu
scopul de a-i trece la Pervomaisk, in regiunea military gennana.
Comandamentul german a comunicat prefectului roman, colonel
Modest Isopescu, sa nu treaca evreii peste Bug, pentru ca in
vederea simplificarii lucrurilor o trupa gennana va trece peste
pod $i va executa pe evrei in locul unde se gasesc. &tiel au fast
executafi pe malul Bugului, in zona rornaneascd, cateva zeci de
mil de evrei de cdtre [militia ucraineand comanclatd de neniti.
Killinger mai avusese in aceasta chestiune o intrevedere cu

maresalul Antonescu, acum insa adusese copia comunicarii
facuta de Comandantul german celui roman, privind acesti evrei.

La cererea lui Mihai Antonescu am facut pe loc o traducere
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scrisa a acestui document in limba romans. Killinger mai spunea

ca bijuteriile, banii Si valuta care se gaseau asupra celor
executati ar fi fost adunate gi au rams pe malul romanesc.
Operatic de incinerare a cadavrelor a fost executata de politia
ucraineana in prezenta autoritatilor romane. Aceasta convorbire
nu a avut loc in prezenta celorlalti comeseni. Eu am ramas cu
impresia ca atat Comandamentul german, cat §i cel roman erau
egal de vinovate de aceasta crima nemaipomenita.

La aceste mese au fost invitati, rand pe rand, mai toti
mini§trii antonescieni, afara de generalul Vasiliu

generalul
Steflea, §i multe alte personalitali din administratia Cara. Pans in
ianuarie 1943 aceste invitatii erau foarte cautate. Dupa batalia de
pe Volga treburile nemtilor mergand ran, a scazut brusc cererea.
Ace14 lucru s-a intamplat $i cu decoratiile germane "Vulturul
negru". Pang in 1943 Mihai Antonescu imi dadea mereu liste de

oameni care ar merits sa fie decorati, afara de toti cei care
veneau direct la mine. Dupa 1943, spre marea mea multumire, a
Tncetat §i cursa dupa decoratii.
In 1942 evreii din Romania au scapat de un mare pericol.
Dupa cum se §tie, ata§atul de politie german Kurt Geissler

fusese rechemat de la Legatia Germans din Bucure§ti imediat

dupa rebeliune. La cererea lui Killinger, care se ferea de

S.S.-i§ti, acest post a farnas vacant 18 luni. Din cauza razboiului
§i a marelui numar de nemti care se gaseau in tali, operatiunile
de politie deveneau tot mai frecvente, astfel ca Himmler a cerut

insistent ministrului de exteme german Ribbentrop ca sa fie
trimis un ata§at de politie din cadrele S.S. 1.a Legatia Germans
din Bucuresti. Ribbentrop nu a putut sa refuze, §i astfel Himmler
a trimis la Bucure§ti pe colonelul S.S. Bohme, ata§at pe langa

Killinger. Baum nu era o personalitate de rand. El fusese
vice-guvemator al Boemiei (Cehia) §i catva timp chiar
guvemator, dupa asasinarea faimosului cal au Heydrich, care era
secundul lui Himmler §i guvematorul BoenrUei.

Himmler alesese pe Bohme pentru ca it credea capabil
gratie trecutului sat sä tins piept lui Killinger. Bohme avea
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o reputatie tot atilt de proasta ca Heydrich i ambii se intreceau
in cruzime fata de populatia evreiasca .i ceha. Sunt cunoscute

represaliile contra populatiei cehe ordonate de Mune dupa
atentatul reusit facut de patriotii cehi contra lui Heydrich76.

Kil linger cfind a auzit de aceastd numire mi-a spus, cd va

incepe n vreme grey pentru Centrala Evreilor, pentru ca
generalul Vasiliu, generalul ,Fteflea si alti generali, cad vor
simti ca au spate in problema evreiascd pe colonelul Biihme,
vor cduta so* forteze mina maresalului Antonescu.
Richter, care nu era decat capitan S.S., $i care intre Limp se
mai "domesticise", era foarte ingrijorat de sosirea acestui sef.
Bohme sosind la Bucuresti, imediat dupa ce s-a prezentat lui
Killinger s-a dus in biroul subaltemului sail Richter si i-a
ordonat sa-i prezinte pe seful Centralei Evreilor. Richter a

telefonat doctorului Gingold, care peste cateva minute a sosit
insotit de Grossman, seful departamentului financiar. Biihme
adresandu-se lui Gingold i-a spus pe un ton de comanda ca
trebuie imediat sa-i gaseasca un apartament i sa -1 mobileze, el
neavand de gand sä stea la hotel.
Eu, afland aceasta obraznicie, am interzis lui Gingold si lui
Grossman sä execute ordinele lui Bohme. Ei insa de fried sa nu
se nasca o sfada, care sa se sparga in capul lor, au trecut peste
ordinul meu 1i i-au mobilat apartamentul lui Behme77. Viitorul a
dovedit ca ei aveau dreptate.
L-am chemat pe Richter $i 1-am intrebat cum au putut el si
Bohme sa se adreseze Centralei Evreilor peste capul meu;

stiind bine ca aceasta institutie este in subordinele mele?
Richter, care era intre ciocan i nicovala, a spus ca Bohme a
procedat dupa cum a invatat in Cehia. Killinger, caruia m-am
plans, a fost de parere sa nu deschid ostilitatile cu Bohme pe
aceasta chestiune $i sa altept ca sä vad cum igi va desfasura
activitatea pe viitor, dupa ce va fi luat contactul cu toata
ambianta din tail.
Killinger, si cand 1-am cunoscut pe
Am umiat sfatul
Bohme, peste doua zile, nu am atins chestiunea apartamentului
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§i a mobilei. Stand insa de vorba cu el mai indelung, mi-am dat
seama ca o intelegere intre not va fi imposibila. El il acuza pe

Killinger de slabiciune condamnabila fats de evrei

§i de
guvemul roman, iar de Richter spunea ca it va readuce in lumea

realitatii. Vorbea exact ca §i cum ar fi insarcinat de guvemul
german sä puns ordine in problema evreiasca din Romania. Era
atat de obraznic §i increzut, incat ma intrebam daca este in toate
mintile. Richter in schimb, la fiecare doua minute lua pozitia de
drepti §i aproba cuvintele §efului.

Cand am plecat de la aceasta intrevedere nu eram insa
nemultumit, pentru ca am inteles ca convietuirea acestui individ
cu Kilinger nu va fi de lungs durata. A fost chiar de durata mai
scurta dead mi-a§ fi putut inchipui!
La cateva zile a avut loc una din mesele de care am vorbit
mai sus. Cristescu §i-a facut aparitia extrem de agitat,
comunicand in gura mare ca acum un sfert de ors a primit §tirea
de la omul sail din Berlin, ca Horia Sima ar fi disparut §i ca este
probabil in drum spre tars. Toti romanii prezenti, inclusiv Mihai
Antonescu, care cuno§teau zvonurile care circulau de mult ca
nemtii ar avea de gand sä-1 readuca pe Sima la glivem, a§teptau

o lamurire de la Killinger. Killinger a spus ca informatia lui
Cristescu nu poate fi exacta, pentru c daca Horia Sima ar fi
fugit de la Berlin, primul care ar fi fost informat ar fi fost el §i
Legatia Germans, or el nu primise nici o in§tiintare.
A doua zi, Killinger avand o §edinta cu toti colaboratorii sal

de la lcgatie, le-a comunicat ca guvemul roman a primit o
informatie gre§ita, cum ca Horia Sima ar fi fugit .de la Berlin §i
cal ar fi in drum spre tars. Ar fi deci bine, a adaugat Killinger, ca

toti cei prezenti sa lini§teasca pe cunoscutii §i prietenii for

.

romani. Cand Killinger a spus aceste cuvinte s-a auzit o voce din
sala: "Dar rdu mai sunteti informat domnule ministru, eu stiu de
la departamentul meu de trei zile despre fuga lui Sima." Vocea
era a colonelului Bohme, care pima atunci st5.tuse impasibil cu
un surds ironic pe buze:
Killinger §i-a pierdut rabdarea §i, apostrocandu-1 vehement pe
Mme, i-a atras atentia ca el a uitat ca face parte din
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functionarii legatiei §i ca este deci sub ordinele sale, §i ca datoria

lui ar fi fost sa aduca imediat la cuno§tinta superiorului sau
§tirea primita de la Berlin, privind fuga lui Sima, astfel s-ar fi
evitat ca ministrul Germaniei sa dea guvemului roman relatii
care nu corespund cu adevarul. Guvemul roman poate, cu drept
cuvarit, pune in dubiu buna-credinta a guvemului german care,

dupa toate aparentele, vrea sä adoanna vigilenta autoritatilor
romane. De altfel, a adaugat Killinger, aceasta chestiune nu se
poate considera inchisa §i va avea consecinte grave pentru
ataptul de politie.
Tot in aceasta zi Kil linger m-a rugat sa-i.dau factura mobilei

cumparate de Centrala Evreilor pentru colonelul Mune el
find hotarit sä piece la Berlin pentru a obtine rechemarea
acestuia din postul de ata§at de politie.
S-a repetat exact istoria lui Geissler, iar chestiunea Bohme a
ajuns §i ea pana la Hitler. Killinger a obtinut ca§tig de cauza, iar

la intoarcerea sa in Bucure§ti mi-a spus ca factura mobilei i-a
fost de foarte mare ajutor78.

Peste cateva zile Killinger m-a. intrebat daca activitatea
permanents a lui Richter, ca consilier pe langa mine, mai este
necesara;pentru ea se gande§te sa-1 numeasca pe el ata§at de
politie, pentru ca sa inchida definitiv drumul unor not surprize
dezagreabile de tipul Geissler §i Mme. Eu find de parere ca
Richter nu mai are ce indruma la Centrala Evreilor, el a fost

numit de Killinger ata§at de politie, ramanruld totodata §i
consilier in problemele evreie§ti. Dupa numirea lui Richter eu

nu am avut niciodata un conflict serios cu el, cu toate ca
intretinea informatori la Centrala Evreilor in randul
"indoctrinatilor". El era tanar, avea sotie §i copil la Bucure§ti, §i
§tia ca pierzand postul de la legatie va fi nevoit sa piece drept pe
front.

Scurta vreme dupa aceasta numire a lui Richter, a fost o
intamplare interesanta cu Max Auschnitt. Se §tie ca acest
bogata§ fusese condamnat de regele Carol la inchisoare pentru
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ca nu se lasase santajat. Carol cerea ca Auschnitt

vanda
actiunile societatilor "Resita" si "Titan Nadrag", care le poseda.
In caz contrar era ainenintat ca i se va dresa un proces de devize
si de fraude fiscale. Auschnitt a preferat sa mearga la inchisoare.
Dup5 venirea lui Antonescu cu legionarii la putere, nemtii au

cerut in doua randuri extradarea lui Auschnitt, pentru motive
care imi scapa. Antonescu a refuzat extradarea. Auschnitt avea
"concediu" de la Inchisoare si era intemat la un sanatoriu din

Bucuresti. El s-a hotarit sa fuga din tali $i in acest scop a
convenit cu un aviator roman, care unna s5-I duca la
Constantinopol.

Intr-o zi atayand de politie Richter, plin de bucurie, mi-a
spus ca a reusit sa puna mina pe Auschnitt, el unnand sa piece a
doua zi cu un aviator la Constantinopol, iar acest aviator, fund
in slujba nenttilor, va simula o pana i va ateriza in Bulgaria, de
unde Auschnitt va fi ridicat de neinti i dus in Germania /9.
Situatia in care eram pus era destul de delicata, pe de o parte
stiam ca Antonescu era contra extrildarii lui Auschnitt, pe de alta

imi venea greu sa abuzez de increderea care mi-a aratat-o
Richter. In ce privea persoana lui Auschnitt eu cunosteam exact

rolul care it jucase in economia tarii. El fusese detinatonil
monopolului

tablei.

'Adevarul

insa

era

CA

el

fusese

administratorul acestui monopol, care in realitate apartinea
tuturor politicienilor liberali i taranisti care se perindau la
putere. Politicienii gasiser5 aceasta formula' ingenioasil pentru
a-si procura venituri marl personale pe spinarea tariff, tarn nici un

risc. Daca tabla ar fi fost un monopol at statului, ca spirtul,
tutunul etc., pentru politicieni ar fi fost mai greu sa-si insuseasca
veniturile, existand o contabilitate a statului. Auschnitt s-a putut
mentine ca inandatar al tuturor varfurilor politice din Cara ani
de-a randul, gratie tactului si discretiei calitati pe care le

poseda. Cand regele Carol a vrut sa intre

el

in posesia

monopolului tablei, Auschnitt era atilt de bogat, avea atatia bani
depusi in strain5tate, incat era dispus sa cedeze, insa patronii, in
special Maniu, doctor N. Lupu, Virgil Madgearu i Tharascu
l-au obligat sä reziste.
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In cele din urma m-am hotarit sa-1 salvez pe Auschnitt,
considerand ca in calitatea sa de evreu el avea dreptul la
asistenta Centralei, deci a mea. L-am chemat pe doctorul
Gingold §i i-am dat instructiunea sa mearga imediat la Auschnitt
si sa-i comunice din partea mea sa nu piece maine dimineata cu
avionul. Gingold s-a dus, iar Auschnitt n-a mai plecat.
Richter a ramas foarte mirat de schimbarea brusca a hotaririi
lui Auschnitt, insa nu a aflat niciodata adevarul. Eu personal nu
1-am vazut pe Auschnitt niciodata, iar cand a venit sa ma caute

la Hotel Splendid, unde locuiam, probabil pentru a-mi cere o
explicatie sau a-mi multumi, am refuzat sa.-1 primesc.

Care din politicienii romani, find in locul meu, ar fi facut la

fel? Totu§i Auschnitt este unul din putinii evrei poate
singurul care a avut curajul in 1946 a trimita o adresii la
Trihunalul Poporului, certificand ca Centrala Evreilor (eu) a

filcut maximum ce se putea face in acele timpuri pentru
populatia evreiascii din lard.
Scurt timp dupa Intoarcerea lui Killinger de la Berlin, unde
fusese in chestia Bohme, am primit o scrisoare de la Paris de la

un evreu pe nume Donner, pe care it cun4eam de pe vremea
cand eram administratorul societatii S.A.B.R.A., iar el
proprietarul unui restaurant franco-roman. Donner Imi arata ca
guvemul francez Laval hotarise extradarea evreilor romani din

Paris, chiar §i celor deveniti cetateni francezi, autoritatilor
germane, pentru a fi deportati in lagarele din Polonia. Imi mai
spunea Donner ca multi evrei unguri fusesera scutiti de
deportare, la interventia guvemului maghiar, $i trimi§i la

Budapesta, $i ma ruga ca §i evreii romani, sau de origine
romans, ca el, sa se poata Intoarce in tara.
Am vorbit cu Killinger si am reu§it sa-I conving sä intervina

la Ministerul de Exteme German pentru ca evreii romani, in
urma cererii guvemului roman, sa fie repatriati. L-am pus pe
Mihai Antonescu, ministru de exteme, sa faca o adresa in acest
sens Legatiei Germane din Bucure§ti §i sa dea dispozitii
Consulatului Roman de la Paris sa inmaneze certificatele de
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nationalitate romana evreilor de origine romana deveniti
francezi. Astfel au sosit la Bucuresti peste 150 deevrei de la
Paris, dintre care multi nu mai fusesera in tarn de 30 de ani.

Cu alte cuvinte, francezii care se Madan a fi cel mai cult fi
civilizat popor din Europa ii triiniteau pe evrei in lageirele de
exterminare din Polonia, iar "prototipul agentului hitlerist",
cdci astfel am fast calificat de guvernul francez De Gaulle,
Intr-o adresti ificutil in 1945 guvernului sovietic, ii salva.
La Bucuresti se gaseau circa trei sute de evrei refugiati din
Germania. Cei mai multi dintre ei erau angajati la dourt firme
marl germane din Bucuresti: "Somag" si "Doma Vatra", avand

camete cu drept de exercitare a profesiei, eliberate de mine.
Richter, in calitatea sa de atasat de politie german, avea
controlul tuturor supusilor nemti din Romania. El a ordonat
firmelor germane sa concedieze pe evrei. Finnele, cu multa
parere de rau, au executat ordinul. Evreii au ramas pe drumuri
5i, fiind mai toti saraci, mi s-au adresat mie pentru ajutor. Eu
le-am spur sh-si saute slujbe la fimie romane, iar eu le voi
preschimba cametele. Astfel au $i filcut. Finnele romane i-au
angajat cu placere, ei fiind tots specialiti.
Lui Richter nu i-am spits nimic, insa el, avand informatori la

Centrals, a aflat tot ce am neut. Fara sa ma anunte pe mine
Richter a cerut prin legatie guvemului roman extradarea evreilor
gennani, invocand ca 5i guvemul a extradat evreii romani din
Frusta.
Chestiunea era destul de abil puss 5i Mihai Antonescu se
gasea in incurcatura. Eu i-am spits ca este o mare deosebire intre

cele doua extradari. Evreii romani din Paris nu erau refugiati
politici, astfel cum aunt evreii gennani din Romania, iar

guvemul francez i-a declarat pe evreii romani din Franta
indezirabili, pe cand guvemul roman n-a declarat pe evreii
gennani din Romania indezirabili. Totusi Mihai Antronescu,
fricos, a hotarit

extradeze pe avrei, afara de cazul cand eu aF
reusi sa-1 detemtin pe Killinger sa renunte de buns -voie la
cererea adresata guvemului. M-am dus deci la Killinger,

neavand nici un sprijin din partea romanilor, si dupa o lungs
www.dacoromanica.ro

EU I-AM SALVAT PE EVREII DIN ROMANIA

221

discutie in care am aratat argumentele sus-mentionate, adaugand
ca acesti evrei sunt foarte utili firmelor romane, am cazut la un

compromis. M-am obligat sä expediez pe evreii gemiani cu
primul transport de emigranti in Palestina, unde, de altfel, se
gaseau mai toti evreii din Germania.

Relatiile mete cu Richter nu au suferit in urma acestui
incident, am interzis insa "indoctrinatilor", in primul rand lui
Willman Griinberg, de a mai calca la Legatia Germany fara
autorizatia mea.

Centrala Evreilor avea o sectie de emigrare, care, in
confonnitate cu legea, trebuia sä organizeze toate emigrarile.
Primul meu gitnd dupa infiintarea Centralei a fost sa trimit cat
mai multi evrei

in special pe cei din Transnistria in Palestina

sau in alte tari primitoare, evreii find aproape in totalitate
dornici sa piece.

Palestina, care ar fi fost Cara cea mai indicatal s5-i
primeasca pe evrei, refuza vizele de intrare din ordinul
englezilor.
Turcia nu-i primea pe evrei decat in tranzit. Vizele de tranzit

prin Germania sau Bulgaria erau extrem de greu de obtinut.
Evreii bogati mai primeau cite o viza din tante Americii Latine,
insa costa foarte multi bani. Nu se puteau face decat emigrari

ilegale in Palestina, prin vase care naufrpgiau intentionat pe
coasta. Insa si aceste emigrari erau foarte scumpe. Emigrantii
trebuiau sa plateasca tot vasul. Riscurile erau marl, pentru ca la
astfel" de intreprinderi nu se intrebuintau vase cu certificate de
navigabilitate, doar toate vechiturile putrezite prin porturi.
Dovada, catastrofa cu vasul "Struma".
M-am gandit deci sa intru in tratative cu Jointul din America
pentru a obtine, prin intluenta lui, vize de intrare masive tie in

Palestina, fie in America. M-am hotarit sa-1 trimit pe doctor

Gingold in Elvetia, pentru a lua contact acolo cu delegatii
Jointultri. Legatia Elvetiank din motive necunoscute, a refuzat
doctorului Gingold viza de intrare in Elvetia.
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Mai tarziu mi-am dat seama ca in America, Anglia Si alte

tad se utiliza la maximum nenorocirea cazuta pe evrei, in
scop propagandistic, iar in realitate nici Anglia, nici

America nu ridicau un deget cand era vorba de ajutor
efectiv, ba din contra, cu cat era mai mare persecutia contra
populatiei evreieqti din partea lui Hitler, cu atat cre§tea qi
posibilitatea de propaganda antinazista. Dar nici conducerea
sionista din Romania, in cap cu Benvenisti gi Zissu, nu avea
interes ca grosul populatiei evreiesti sa paraseasca tara. Asa cum
se va vedea mai jos, cand voi descrie anumite situatii fmanciare,
sionigtii primeau ajutoare masive pentru populatia evreieasca

saraca, insa aceste ajutoare ramaneau in buzunarul conducerii.
Filderman, care era reprezentantul Jointului in Romania, primea

un ajutor de 100 000 dolari pe tuna, care nu mergeau la
destinatie. Dad nu era sa mai fie evrei in Romania, ar fi incetat
i sursa de venit a conducatorilor evreilor. Programul era deci
simplu: evreii bogati sä piece, iar cei saraci, cu nenorocirile tor,
sa ramana, pentru a fi monetizati de conducere.
Atat sionistii cat si Filderman aveau tot interesul sa descrie
Centrala Evreilor 1i pe mine, pe langa Joint §i Oficiul
Palestinian, ca pe calaii evreilor, pentru a Impiedica luarea de
contact, care ar fi dus la rezolvarea problemei evreiesti din

Romania fi Transnistria sj Incetarea necesitiitii de a mai da
ajutoare.
Conducerea sionista, Filderman 1i plutocratia ,evreieasca
utilizau larg Centrala Evreilor in tara, find toti, cu familiile tor,
functionari ai Centralei, pentru a beneficia de dreptul de a-si

exercita profesiile, pentru a se putei plimba in toata tara Si
pentru a fi scutiti de a presta munca obligatorie. In strainatate
insa, Centrala devenea o institutie de prigoana hitlerista.
Evreii din Transnistria, cand s-au intors in tail, adusi tot de
mine, cum se va vedea mai jos, in loc sa rupa in bucati pe Zissu,
pe Benvenisti, pe Lowenstein, pe Esanu, pe Filderman etc., au
fost aruncati de plutocratia evreiasca pe pista doctorului Gingold

si a mea. Sunt convins cd nici azi cei mai multi evrei care an
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fost deportati in Transnistria nu fall ca nenorocirile for au fost
bine-venite pentru buzunarele conducdtorilor sionifti fi
pdmiinteni (uniunea lui Filderman), care din aceastd cauzd

nu aveau nici un interes sa pund cap& barbariilor din
Transnistria.
In toatt aceasta constelatiune trebuie cautat motivul care
i-a detenhinat pe elvetieni sä refuze viza doctorului Gingold.
Dificulatile intampinate la emigrarea evreilor se mai mareau
1i prin faptul ca in Romania, Marele Stat Major $i Ministerul de
Inteme erau contra emigrarii evreilor pentru aceleasi motive de
ordin financiar personal ca 1i sionista si Filderman.
Daca mai adaugarn cal Si nemtii, pentru a fi agreabili arabilor,
erau contra ernigrarilor, tabloul este aproape complet. Cu nemfii
cu generalii romani, cum se va vedea mai jos, am ajuns la o

infelegere, Ina cu sionistii, cu englezii

cu americanii,

tiiciodatd.

La inceputul anului 1942 Centrala Evreilor a organizat, cu
ajutorul societdtii de turism "Romania", care era semistatald,

cateva expedieri de evrei care au "naufi-agiat" pe coasta
palestiniand. Am mai dat autorizatii de a face astfel de
transporturi unui capitan de cursa lungs din Galati, insa aceste
emigrari, care in total nu au intrecut patru sute de emigranti,

erau prea costisitoare, din cauza ca se pierdeau vasele, iar
personalul de navigatie risca sa faca

1i

inchisoare in Palestina.

Singura solutie serioasa era aceea de a °Nine certificate de
emigrare in Palestina.

In acest scop Mihai Antonescu, la cererea mea, s-a adresat
reprezentantului Crucii Rosii Internationale in Romania, un

elvetian pe nume Charles Kolb. Peste cateva zile a venit
raspunsul lui Kolb prin care se arata ca emigrarile in Palestina
de catre evreii din Romania nu se puteau face decat prin Oficiul
Palestinian, iar acest oficiu avea un reprezentant la Bucuresti in
persoana lui A.L. Zissu. Acest Zissu era bine-cunoscut la Berlin,
unde traise mai multi ani, posedfind o vila foarte somptuoasa,
tragand venituri man din trustul zaharului din Romania $i find
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ginerele faimosului bogatas Carol Zimmer, care avea monopolul
lacurilor si culorilor germane in Romania.

Acest Zissu, neavand alts grija in viata, invatase limba $i
teologia ebraica si era considerat un mare talmudist. Eu am scris
in 1942 o scurta istorie a evreilor in limba germana, aratand ca
toata doctrina lui Moses (Moise) se trage de la egipteni. Nu am

publicat aceasta scriere niciodata, insa a fost tradusa in limba

romans de Raul Schina, un functionar de la Ministerul de
Finante.
Zissu era indignat ca negam divinitatea lui Moses. Zissu mai
era indignat ca doctor Gingold un catolic conducea Centrala

Evreilor. Astfel, o colaborare cu Zissu in chestia emigrarii, pe
!IMO ca el avea interese cu totul contrarii Centralei Evreilor,
devenea imposibila. Rarele certificate de emigrare in Palestina
pe care Zissu le-a prima in 1942, prin intermediul Oficiului
Palestinian, sucursala Constantinopol, le-a pus la mezat,
incasand sume variind de la 1-5 milioane lei de certificat. Acest
lucru este cunoscut de toti evreii din Romania.

Am incercat deci sä intru in legatura cu englezii de la
Constantinopol

pentru a

obtine certificate

de emigrare.

Cunosteam bine pe unul din directorii trustului "Philips" .din
Olanda, pe nume Smit. El administra fabricile 1)6 care le avea
trustul in Ungaria, Romania si Turcia si avea legaturi foarte
bune atat cu atnericanii, cat i cu englezii. Eu ajutasem fabrica
"Philips" din Bucuresti, lasandu-i toti functionarii si lucratorii
evrei, si mai fa'cusem servicii destul de importante i lui Smit
personal. Smit . a luat contact la Constantinopol atat cu

Ambasada Engleza, cat yi cu cea americana, aratiMd toata
situatia tragica a evreilor din Transnistria, care in once moment
risca sä fie masacrati de trupele germane. A ardtat ca guvernul
roman contrar sfaturilor germane face tot posibilul pentru
a Inlesni evreilor emigrarea. Totul a fost in zadar. Americanii

au aratat o indiferenta totals pentru aceasta problems, care o
considerau de competenta Jointului, iar englezii I -au trimis pe

Smit sa discute cu Charles (Haim) Barlas, reprezentantul
Oficiului Palestinian la Constantinopol.
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Bar las a spus ca certificatele care i se trimit din Palestina,
putine la numar, servesc pentru toate ta'rile din estul Europei,
ocupate de hitleristi, si ca nu poate marl cota Romaniei8° (ce
cots! ?) in detrimentul celorlalti. De altfel, spunea Bar las, evreii
din Transnistria primesc ajutoare marl din America si chiar din
Turcia pleacd mereu vagoane cu alimente si imbrdaiminte via
Bulgaria in Romania si Transnistria. !mail sei spun cd iu

Romania nu a sosii niciodatd un singur transport de alimente
satt imbreicdminte pentru evrei. Mai tarziu, in 1944, am aflat ca
conserve, ciocolata, medicamente si haine destinate evreilor din

Romania se vindeau in Bulgaria, cu complicitatea anumitor
persoane din Oficiul Palestinian.
Astfel stand lucrurile, Centrala Evreilor, in materie de
emigrare legala, se gasea la bunul plac at lui Zissu, at lui Barlas

si al lui Filderman. Radio Londra .i Radio America plangeau

insa in fiecare

zi

de mila evreilor din Romania si

din

Transnistria "masacrati de guvemul hitlerist Antonescu".

Mai tarziu voi avea ocazia sa revin asupra chestiunii
emigrarii si se va vedea ca cu bani se puteau totusi obtine vize
palestiniene in numar destul de mare.
Am mentionat in cateva randuri serviciul meu de informatii
de la bursa neagra, si este necesar sa fac unele precizari. Dupa
revizuirea evreilor de catre comisia centrala, in campul muncii si
al economiei, am obtinut de la maresalul Antonescu dreptul de a

elibera populatiei evreiesti din tali, in caz de nevoie, dupa
aprecierea mea personals, camete de scutire de munca cu drept
de exercitarea profesiei.

Foarte multi evrei nu adresasera cereri comisiei centrale,
pentru ca se gaseau ?'aranjati" la Marele Stat Major, ci figurau ca

facand munca obligatorie in cadrul armatei, iar in realitate, cu
ajutorul mitei, se plimbau in Bucuresti, ocupandu-se in special
cu bursa neagra. Acesti evrei iii dadeau acum seams ca carnetele
eliberate de comisia centrala sunt respectate de toate autoritatile
si ca sunt mai stabile i poate mai ieftine ca "aranjamentele"
cu militarii, care, pe langa ca erau foarte costisitoare, depindeau
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de schimbarea unui §ef. Toti evreii §tiau ca eu declarasem in
nentunarate randuri ca urmaresc ca sa transform mita in taxa
oficiala.

Evreii sus-mentionati faceau cereri la Centrala Evreilor
oferind sume de bani, dupa puterea de plata a fiecaruia, in
schimbul, cametelor de scutire de mune". Centrala examina prin

directia ei financiara oferta postulantului

si

daca gasea ca

propunerea este echitabila mi-o inainta mie pentru a hotari. De
multe on Centrala, inaintandu-mi cererea, propunea majorarea
taxei oferite. La inceput eu aprobam intotdeauna propunerea

directiei financiare a Centralei. Am avut insa o serie de
reclamatii, de unde se parea ca rezulta ca oamenii foarte bogati

scapau -ieftin, pe cand altii mai saraci erau incarcati. Am
organizat deci un serviciu pesonal de informatii la bursa neagra
pentru 4 verifica propunerile Centralei. Seful acestui serviciu era
Jacques Leon, un vechi specialist de bursa neagra, unde lucra cu
fratii §i nepotii.

De multe on propunerile Centralei intentionat sau
neintentionat erau absolut ridicole. Voi da un exemplu care
pare aproape de necrezut.
Centrala a inaintat cererea unui evreu pe nume Schenerman,
recomandandu-mi sa-i aprob un carnet gratuit, el find same.
ServiCiul de informatii a stabilit Ca este vorba de a§a-zisul
"rege al dolarului", care, cu ajutorul Legatiei Elvetiene, face
traficuri de sute de milioane de lei, avand la dispozitie §i curierii

diplomatici ai legatiei, §i ea poate plat uwr un milion de lei.
L-am impus deci pe Schenerman cu un milion. Doctor Gingold
pre§edintele Centralei a venit sa-mi spuna ca este sigur o
gre§eala din partea mea §i ca facandu-se un control la domiciliul

lui Schenerman s-a constitat ca traie§te intr-o mansards,
neavand nici mobilierul strict necesar. Am ramas surprins si am
retrimis chestiunea spre cercetare lui J, Leon, care a reconfirmat
Ca este vorba de "regele dolarului".
Astfel toata problema a. ramas nerezolvata, Centrala
ramanand la parerea ei, cum ca eu sunt indus in eroare. Dupa
cateva zile Eugen Cristescu a facut cu organele sale o descindere
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Intr -un apartament din Bulevardul Elisabeta, find pe urmele
unei afaceri de spionaj. Acolo a gasit intinsa o masa mare, la
care luau parte multi domni $i doamne in tinuta de sears, iar in
capul mese prezida prefectul Politiei Capita lei. Se serba ziva de

nastere a lui Schenerman! intr-o camera i-a gasit un cufr plin
cu valuta, in valoare de 200 milioane lei. Cristescu 1 -a arestat pe

Schenerman si a ridicat curarul. Peste cateva zile insa a fost
nevoit sa-1 elibereze pe Schenerman si sa-i restituie cufarul,
legea nepedepsind pe detinatorul de valuta, ci numai pe
traficant.

Centrala a intrat in posesia unui milion de lei, insa seful
serviciului financiar Dolfi Grossman, in sufletul lui, a jurat
razbunare contra lui Jacques Leon.

Doctor Gingold era un naiv, care se rasa dus de nas de
Grossman si chiar eu, in acel timp, credeam Inca in sinceritatea
lui Grossman.

Un alt caz care dovedea necesitatea unui serviciu de
informatii este urmatorul. intr-o zi s-a prezentat la mine la
Presedintie protopopul Muresanu, fratele doamnei Goga.
Adresandu-mi-se cu "fiule", a spus ca a crescut de mic copil pe
un biet evreu, orfan, care ii tine contabilitatea $i scriptele

bisericii. Spre marea lui mirare, acest orfan fusese impus de
Centrala Evreilor la plata nemaiauzita de un milion lei pentru
eliberarea unui carnet de scutire de munca. Ma ruga sa repar
aceasta greseala, datorata sigur unei confuzii de nume $i si
eliberez un carnet gratuit. Am chemat la telefon Centrala $i am
cerut relatii despre "secretarul" protopopului, pe nume Radu.
Raspunsul a fost ca acest Radu a fost cateva ani reporter la ziarul
Adevdrul, pe urma sef crupier la tripoul lui Gavrila Marinescu

din Parcul Carol, iar ca in ultimul timp facuse o avere

considerabila la bursa neagra. L-am Intrebat pe protopop daca
nu cumva pe orfanul lui it cheama altfel, pentru ea despre Radu
exists cu totul alte infonnatii si nu as putea sa II reduc decat la
500 000 lei. Spre stupoarea mea, protopopul a spus: "Staff fiule,
sd ma duc afard, uncle el ma asteaptd .Fi sd ma consult cu el".
Dupa cateva minute protopopul s-a Intors si a spus: "Ne-am
sfdtuit si accepteim sd pldtini 500 000 lei."
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Cei prezenti la aceasta scena au limas uimiti de lipsa
simtului ru§inii la acest protopop, insa peste cateva zile el a dat o
explicatie. Fiind intrebat mai mutt in gluma; de catre un director

al Pre§edintiei, ce a fost cu secretarul Radu, el a raspuns ca
scopul scuza mijloacele, iar scopul a fost cre§tinesc, de a-I salva
pe Radu din ghearele diavolului (diavolul eram probabil eu).
Protopopul Mure§anu a prins insa gust la banii evreie§ti, §i

peste o tuna a dat o noul lovitura. Profitand de faptul ca este
fratele doamnei Goga, atotputemica zilei, el a cerut Marelui Stat
Major sa i se repartizeze in cadrul muncii obligatorii un numar
de circa 50 de evrei pe care i-a desemnat nominal pentru a-i
utiliza la construirea unei biserici.
Cererea a fost aprobata, iar Murepnu a convenit cu evreii ca
ei sä-§i caute de treburile tor, iar in schimb sa-i plateasca lui cate
zece mii lei lunar fiecare, urmand ca el sä cumpere cu ace§ti bani
material de constructii §i sa plateasca mana de lucru romanesc.
Peste cateva luni de zile eu am aflat despre acest

"aranjament" §i am trimis un inginer de la Centrals ca sä
constate in ce stadiu se gasqte constructia bisericii. Pe locul
viran destinat constructiei nu era decat un §ant §i nu se vedeau

nici un fel de materiale de constructii. L-am chemat pe
protopopul Mure§anu §i i-am spus ca din moment ce el nu
utilizeaza evreii to lucru ett be voi gasi alta' intrebuintare, §i i-am
propus si pun la dispozitie banii necesari cladirii, sub
supravegherea §i controlul inginerilor desemnati de mine.

Murepnu s-a suparat, nu a acceptat propunerea §i a spus ca se
va plange Marelui Stat Major §i mare§alului Antonescu daca nu
Yi voi lasa pe evrei. Eu am dat evreilor camete de scutire de
munca, facandu-i sä plateasca la Centrals taxe mai mici ca mita
ceruta de protopop. Hind vorba de cateva milioane incasate de
Mure§anu, am comunicat toata afacerea lui Mihai Antonescu,
rugandu-I sa vorbeasca cu mare§alul pentru a lua masuri. Mihai

Antonescu, peste cateva zile, mi-a spus ca ar fi mai bine sä
inchidem afacerea Mure§anu. Nu §tiu daca Mihai Antonescu a
vorbit cu mare§alul, dat rezultatul ar fi fost intotdeauna acela§i,
pentru ca influenta doamnei Goga era prea mare.
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Relatiile mele cu Mare le Stat Major deveneau din ce in ce

mai proaste. Eu acordam scutiri de munca cu dreptul de a
exercita profesia la multi evrei care erau repartiza;i Marelui Stat
Major, in cadrul serviciului militar transformat in munca, §i din
aceasta cauza scadeau veniturile personale ale multor domni din
aceasta institutie. Centrala Evreilor avand nevoie de sume man
extrabugetare, ajutoare pentru Transnistria, cantine etc., ele se

acopereau cu taxele incasatd pentru scutirile aprobate. Mihai

Antonescu imi spunea ca la fiecare consiliu de min4tri,
generalul Steflea §i Piki Vasiliu deschideau focul asupra
Centralei §i asupra mea. Eram acuzat ca incasez sume enorme de
bani fara nici un control din partea statului, Ca am dezorganizat
toate deta§amentele de munch' evreiesti prin scutirile care le-am

acordat, ca sistemul introdus de mine, de a acorda evreilor
scutiri de serviciul militar (munca) contra unei taxe, inseamna ca
le-am creat o situatie privilegiata in stat, pentru ca nici un roman
nu se poate intoarce de pe front in Cara (acasa) contra unei taxe,
ca cumpar de pe piata medicamente, incaltaminte §i

imbracaminte de care Cara are nevoie pentru a le trimite in

Transnistria, ca am numit la Centrala Evreilor 4 000 de
functionari, in timp ce alts datla'doctor Filderman conducea
Uniunea Comunita ;ilor Evreie§ti cu douazeci de functionari, cal
am repartizat pe toti medicii evrei la spitalele evreie§ti, in timp
ce spitalele cu raniti duc mare lipsa de doctori, ca scot o gazeta
evreiasca in limba romans care nu este supusa cenzurii militare
ca toate gazetele romane§ti etc.
Ca urmare la toate aceste atacuri, mareplul Antonescu a dat

ordin generalului V. Cuzen, pre§edintele Culla de Conturi, sä
controleze personal gestitinea financiara a Centralei Evreilor.
Aceasta dispozitie era ridicola §i absolut ilegala. Centrala nu se
intretinea cu banii statului, doar cu banii evreilor, iar controlul
financiar se facea de cenzorii evrei. Totu§i generalul Cuzen,
prieten de '§coala al mare§alului Antonescu, s-a complacut in
situatia de "controlor" §i timp de doi ani §i jumatate a venit
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regulat de doua on pe saptar' nana la Centrall. Evreii erau
maguliti, pentru ca. presedintele Curtii de Conturi era in rang mai

mare ca un ministru. Cu toate ca generalul Cuzen a raportat
maresalului Antonescu Ca contabilitatea Centralei este in cea
mai perfecta ordine $i ca toate cheltuielile si incasarile se fac in
cadrul legii Centralei, atacurile generalilor nu au incetat.
Maresalul Antonescu, sand de discutiile care aveau loc la fiecare
consiliu de ministri, a hotarit ca imputemicitul guvemului (eu),

care pans atunci era sub ordinele sale directe, sa teaca sub
ordinele unui consiliu restrans de ministri, prezidat de ministrul
justitiei.

Acest consiliu urma sä aiba loc in fiecare saptarnana la
Ministerul de Justitie. Membrii Consiliului erau: ministrul
politiilor (Piki Vasiliu), seful Marelui Stat Major (generalul
Steflea), ministrul marinei (amiral Nicolae Pais), ministrul
romanizarii (Titus Dragon), ministrul muncii (Constantin
Danulescu), ministrul justitiei (lonel Marinescu), Radu Lecca81.

Aceasta hotarire a fost luata in tuna august 1942. Pans atunci

sediul meu fusese la Presedintie. Incepand cu aceasta data
mi-am mutat biroul in str. Sf. Stefan. Este incontestabil ca
infiintarea acestui consiliu restrans de ministri insemna o
victorie a generalilor asupra mea; eu nu mi-am inaintat insa
demisia, find hotarit sä accept lupta.
Aprobarile date de comisia centrals de revizuire a evreilor,
cat $i cele date de mine personal, expirau toate in 30 iunie 1942.
Urma sa se flea o noua revizuire a evreilor. Mihai Antonescu a

hotarit ca aceasta revizuire sä se faca de Cate magistrati la
sediile tuturor tribunalelor din tali, pentru a evita once discultii

din partea generalilor. Toate cererile evreilor au fost deci
inaintate de Centrala Evreilor comisiilor de magistrati numite de
ministrul justitiei. Cornisiile de magistrati de tribunal au aprobat

pentru toata tam numai 20 000 de scutiri, deci cu 15 000 mai
putine decat aprobase la inceputul anului comisia centrals de
revizuire. Am hotarit deci cu Mihai Antonescu sä dam evreilor
dreptul de a face apel. S-au format astfel comisii not pe langa
toate curtile de apel, unde s-au judecat dosarele respinse de
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prima instants. Curti le de apel au mai aprobat Inca 10 000 de
cereri. Totusi eu nu eram Inca multumit, astfel ca s-a mai format

o comisie compusa din membrii Curtii de Casatie. Aceasta
ultima comisie, prezidata de procurorul general al Curtii de
Casatie, Gica Ionescu, avand ca membri pe consilierii Spoiala 1i
Lkarescu, a mai aprobat Inca 5 000 de cereri de scutire.
In total au lucrat 250 'de magistrati in comisiile de revizuire
ale evreilor. Diumele magistratilor erau platite de mine cu bani
de la Centrala. Aceste diume erau foarte man, astfel ca
magistratii faceau tot posibilul pentru a fi numiti de ministrul de
justitie in comisii.

Mihai Antonescu si eu credeam ca acum, cand scutirile
evreilor erau aprobate de magistratura tarii, atacurile diversilor
generali vor Inceta. Generalii insa nu au Incetat, au Inglobat in
acuzatiile lop 1i pe magistrati, spunand ca ei s-au compromis
primind diume de la evrei.
Mihai Antonescu spunea ca problema evreiasca a compromis
Mare le Stat Major, Magistratura si ca raunane sa mai

compromita $i Patriarhia. Centrala Evreilor a perceput de la
evreii carora le fusesera aprobate cererile taxe foarte mici.
Taxele erau repartizate global, dupa numarul de camete, pe
judet. Astfel, sediile judetene ale Centralei scuteau de taxa pe
evreii saraci, incamandu-i pe cei instariti.
Richter nu prea era multumit ca numarul cametelor aprobate
nu scazuse. Eu i-am aratat ca chiar daca s-ar micsora numarul
cametelor, situatia reala a evreilor nu s-ar schimba, in schimb ar
creste veniturile ofiterilor de la Mare le Stat Major si ar scadea
veniturile Centralei.
Dupa aceasta revizuire a limas in picioare vechea decizie a

maresalului Antonescu, cum ca, in cursul anului, eu sunt
singurul autorizat sa retrag camete autorizand evreilor
exercitarea profesiunii 1i sA aprob altele noi, in caz de nevoie.

Dupa revizuirea magistratilor am avut doua incidente cu
palatul regal, care au contribuit ti ele la arestarea mea in 1944.

Primul a fost cu regina Elena. Se stie ca Centrala Evreilor
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elibera majoritatea cametelor gratis, incasand taxele respective
de la evreii mai bogati. Astfel doctorul Blatt, oculistul reginei
Elena, fusese impus de conusia financiara a evreilor din Centrals
la plata sumei de 100 000 lei. Doctorul Blatt era cel mai mare
oculist din tars si castiga cel putin un milion de lei pe luna. Blatt
s-a prezentat la mine cu o scrisoare a reginei prin care ea imi
cerea ca Blatt, find un profesionist sarac, sa fie scutit de plata
acestei taxe. 1-am spus lui Blatt Ca dorinta reginei este pentru
mine un ordin i ca voi face chiar mai mutt decat mi se cere.

Blatt find prezent, am chemat la telefon pe Halbertal de la
Comunitatea Evreiasca, .unde se administra fondul destinat
asistentei pauperilor si am dat ordin, ca pe viitor, doctorul
Blatt sa primeasca un ajutor de 5 000 lei lunar. Blatt dandu-si
seama ca se face de ras in fata tuturor evreilor, m-a rugat sä
retrag ordinul si s-a dus sä plateasca taxa la care era impus.

S-a plans insa reginei, care la randul ei s-a plans lui Mihai
Antonescu.
Al doilea incident a fost cu generalul Constantin Sanatescu,

maresal al palatului. Acest general mi-a adresat o scrisoare,
cerandu-mi pe un ton de comanda sa fie scutit un tehnician

evreu din garajul regal. Am trimis scrisoarea inapoi, fara
comentarii si tars raspuns.

Tot in acel timp Legatia Frantei mi-a facut o adresa,
plangandu-se ca comisiile de magistrati au respins cererea unui
evreu care era in serviciul legatiei ca expert in chestiuni bancare
(bursa neagra). Am raspuns legatiei ca eu nu pot inregistra o
cerere de la o legatie strains, decat dacil imi este inaintata prin
Ministerul de Exteme Roman. Ministrul Frantei l-a intrebat pe

Mihai Antonescu daca aceasta regula se aplica

gi

Legatiei

Germane din Bucuresti.

Dupa revizuirea cametelor de catre comisiile de magistrati,
i -a inceput activitatea consiliul restrlins de ministri de care am
vorbit mai sus. La primul consiliu care a avut loc am constatat
ca ministrul de justitie Marinescu, care prezida consiliul, facuse
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alianta cu militarii si ca nu aveam decat doi ministri
pe Dragos 1i pe Danulescu.

La aceasta prima sedinta, Mare le Stat Major a atacat

problema scutirilor de munca ale evreilor. Cum nu se putea lega

de aprobarile date de comisiile de magistrati, a cerut ca eu sa
reduc cu 2 000 numarul functionarilor de la Centrala Evreilor pe
Tara. Am aratat ca toti functionarii sunt cu slujbe bine
determinate si in caz de revocare voi fi nevoit sa inchid icoli,
cantine, sinagogi si chiar spitale. Totul a fost in zadar.
Puraindu-se propunerea la vot, toti militarii .i ministrul de

justitie au votat pentru acceptarea propunerii Marelui Stat
Major, motivand ca in timp de razboi nevoile de mana de lucru
ale militarilor primeaza nevoilor, de once natura ar fi ele, ale
populatiei civile. A limas ca la sedinta din saptamana viitoare
eu sa inaintez consiliului tabelul evreilor concediati, pentru ca ei
sa poatA fi incadrati la munca.

Eu stiam prea bine care era soarta evreilor intrati pe mana
Marelui Stat Major. Am citat mai sus exemplul cu protopopul
Muresanu si mai erau sute de astfel de cazuri. Eram deci hotarit
sa nu execut ordinul consiliului si in caz de nevoie sa ma retrag,
abandonand soarta evreilor in mana militarilor romani.
Plecand de la acest consiliu mi-a venit in gand sa-mi procur
un tabel at tuturor repartizarilor de evrei in cadrul muncii facute
de Mare le Stat Major, pentru a dovedi consiliului de ministri sau

maresalului Antonescu cä nu nevoia de mina de lucru sta
baza cererii Marelui Stat Major, ci alte considerente.

La Cercul Teritorial din Bucuresti, pe unde treceau toate
repartizarile de evrei acute de Mare le Stat Major, Sectia I,
scriptele erau tinute de 10 secretari evrei, care si ei lucrau in
cadrul muncii obligatorii. Am reusit sa detennin pe doi dintre
acesti secretari sa-mi fac5 o copie a tuturor repartizarilor de evrei
ordonate de Mare le Stat Major in sectorul Bucuresti.
Cfind a avut loc viitorul consiliu de ministri, peste o
saptAmanA, eu aveam in buzunar repartizarea Marelui Stat Major

pentru 12 000 de evrei din sectorul Bucuresti. Din partea
Marelui Stat Major luau parte la consiliu generalul Ion Arhip,
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subseful Marelui Stat Major .i colonelul Ilie Dumitrescu, ful
Biroului "Evrei" din Sectia I a M.St.M. Fiind intrebat dacg am
executat ordinal consiliului, am raspuns ea nu, pentru ca s-au

ivit fapte not care trebuie sg le aduc la cunostinta domnilor
minitri. "Marele Stat Major am spus a motivat cererea de
anulare a carnetelor prin nevoile de mans de lucru care le-ar
avea. Sd vedem ce a fdcut Marele Scat Major cu cei 12 000 de
evrei care fi are repartizati la lucru In Bucuresti." Si am pomit
sg citesc repartizgrile, facand comentariile necesare.
Am inceput cu ziarul Curentul, unde Pamfil eicaru avea
repartizati 200 de evrei ca colportori. Numele lui eicaru este
atat de elocvent, am spus, 'kick nu este nevoie sg mai cercetarn
intrebuintarea care se dg acestor evrei. Dupg Pamfil Seicaru a
venit randul lui Stelian Popescu de la ziarul Universul. Avea si
el 150 de evrei repartizati pentru colportaj! Pe urma am citit

numele evreilor repartizati de Marele Stat Major firmelor
particulare din Bucuresti, contrar legilor existente care dadeau
acest drept numai comisiilor de revizuire, sau mie. lar la sfarsit
am arAtat cg Marele Stat Major a repartizat 50 de evrei pang qi
revistei Glasul Monachilor. Astfel stand lucrurile, era evident cg
Marele Stat Major nu imi cerea 2 000 de evrei din cauza lipsei

de mans de lucru, iar singura explicatie care o &earn era
sentimental de ail impotriva populatiei evreiesti care doming la

Marele Stat Major $i in randurile armatei romane. "Acest
sentiment de urei am spus

nu era Impcirtdsit si de consilierul

german In problemele evreiesti pe langcl guvernul roman, cu

toate cif este un oJ4er din cadrele S.S. El este de pdrere cd
cererea Marelui Stat Major nu este justificatd, neavand nici o
bath economicd, singura care conteazd In interiorul Orli In
Limp de rdzboi." Generalul Arhip s-a adresat colonelutui
Dumitrescu, intreband dacg repartizgrile citite de mine
corespund realitatii. Primind un raSpuns afirmativ, a cerut sg se
ridice sedinta, rgmanand ca toatA chestiunea sg se hotarascl la
viitoarea adunare. Pang $i ministrul de justitie Marinescu, omul
doamnei Goga, a fost nevoit sg recunoascg ca repartizgrile acute
de Marele Stat Major nu sunt rationale.
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La sedinta care a avut loc peste o saptamana, am ajuns la
intelegerea tacita ca Mamie Stat Major renunta la cei 2 000 de
evrei de la Centrala, iar eu nu v.,oi insista asupra repartizarilor

evreilor facute de Mare le Stat Major. Mediatorul acestei
intelegeri, inainte de a se deschide sedinta, a fost Marinescu.
Mare le Stat Major si Vasiliu nu s-au linistit insa, §i in aceeasi
sedinta au gasit un nou cal de bataie: emigrarile.

Au cerut ca consiliul de ministri sä interzica emigrarile
evreilor pentru doua motive: primul, ca vasele intrebuintate
pentru emigrari nu se mai intorc in tali si deci tonajul marinei
comerciale este in permanents scadere. Al dollen, ca evreii care

pleaca in strainatate, pe langa ca fac in Europa propaganda
antiromaneasca, mai duc cu ei material informativ militar §i
economic.
Am raspuns ca vasele care pleaca sunt epave, care stau de ani

de zile neIntrebuintate in porturi. Deci nu poate fi vorba de
"marina comerciala". In ce priveste .materialul informativ
economic si militar, cred mai curand ca miile de evrei repartizati
de Mare le Stat Major, Directiei Generale a Statisticii Statului

Roman pot reprezenta un pericol de spionaj. Aceasta directie
generals era condusa de Sabin Manuila, ruda cu Mihai Popovici
si protejatul doamnei Goga. (In 1944 s-a dovedit ca Manuila §i
multi dintre evreii care lucrau cu el erau in serviciul spionajului
american. Voi reveni mai tarziu asupra acestei chestiuni.)
Obiectiile mete nu au fost luate in consideratie, iar consiliul, cu
majoritate de voturi, a interzis orice emigrare pe viitor. Militarii

aparau deci interesele engleze si germane, contrare celor
romanesti, lasand la o parte barbaria de a declara o populatie
indezirabila, de a-i Iua toate drepturile si de a nu-i da voie sa
piece.

Peste cateva saptarnani Mare le Stat Major a venit cu o noua
pretentie. A declarat Mare le Stat Major ca nu are imbracaminte,
incaltarninte, rufe si haine pentru evreii care se gasesc la munca,
deci Centrala Evreilor sa plateasca pentru toate aceste necesitati
suma de 2 miliarde lei. Eu am refuzat sä plateasc aceasta suma,
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iar dupa lungi discutii am spur ca voi vorbi cu directia financiara

a Centralei pentru a vedea daca putem strange un miliard.
Marele Stat Major nu a fost insa de acord, §i toata chestiunea a

limas in suspensie. Peste cateva zile am fost chemat de
mare§alul Ion Antonescu la Pre§edintie, unde avea loc un
consiliu de generali.

Am fost introdus in camera de consiliu, unde se gaseau
generalii the Stetlea, Ion Arhip, Gheorghe Dobre, Dumitru
Popescu, Constantin Vasiliu, Nicolae Soya 1i colonelul Radu
Davidescu. Mare§alul Antonescu m-a anuntat ca. a hotarit sa
impuna evreilor din Romania o taxa de 2 miliarde lei, care
unneaza sa fie platita in cursul unei luni, iar el va hotari modul
de intrebuintare a acestei some. Nu mai era vorba de Marele Stat
Major §i de imbracaminte 1i hrana evreilor din detapmentele de

munca. Am incercat sa discut aceasta taxa, insa marwlul
Antonescu mi-a taiat vorba, spunilndu-mi sä comunic evreilor
ca:

"Dacd nu vor pinti, vor redea. tine este maresalul

Antonescu." A mai adaugat ca i-a salvat pe evrei de doua on §i
este randul for sa faca un sacrificiu.
Este incontestabil ca ideea acestei taxe a pomit de la Marele

Stat Major, iar mareOul Antonescu, avand antecedentul lui
Filderman, a fost de aceemi parere. Centrala Evreilor a hotarit sa

faca comisii de impunere pe bresle pentru a colecta "taxa
nu-qalului". Aceste comisii lucrau foarte incet §i primeam
zilnic reclamatii, de unde rezulta ca milionarii scapau prea ieftin.

Eu dadeam toate impunerile acute de comisii spre verificare
serviciului meu de informatii i constatam ca in multe cazuri
bogat4i erau menajati. Eu nu puteam sä ma substitui eomisiilor
de impunere, am facut insa incetul cu incetul o lista de 1 000
bogat4, in special de la bursa neagra, care nu erau impu§i dupa
posibilitatile for de plata.

Mare§alul Antonescu fixase un tennen de o tuna pentru
depunerea banilor. Cand a trecut tuna Centrala nu colectase
decat vreo 200 de milioane lei, care erau depu§i la C.E.C.

Mareplul Antonescu m-a amenintat ca va trimite pe toti
evreii la munca. Eu Imi dadeam seama ca Ion Antonescu este
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din ce in ce mai influentat de Vasiliu, Steflea etc., si ea este
capabil de orice act de violenta. Mihai Antonescu nu era destul
de puternic sa tins cap tuturor generalilor, mai cu seams ca era si
deochiat la nemti.

Stiam bine ca evreii instariti, chiar daca se vor duce la
munca, vor face aranjamente cu Mare le Stat Major si nu vor

avea de suferit, ins5 ciiteva zeci de mii de salariati saraci,
plecand la munca, isi lasau familiile pe drumuri. Centrala
Evreilor n-ar fi avut posibilitatea sä intretina aceste familii,
nemaiexist5nd evrei liberi care sä plateasca taxe. Pang atunci nu
ma amestecasem in impunerile care le faceau comisiile pe bresle
pentru colectarea "taxei mare.Faluliti", actun insa, pentru
considerentele anitate, m-am decis sa intervin. L-am chemat pe
doctor Gingold i i-am dat lista celor I 000 de evrei imbogatiti
la bursa neagra. In dreptul fiecaruia era marcata averea
aproximativa de care dispune. Totalul acestor averi se ridica la

aproape zece miliarde lei. Am hotarit ca toti acesti evrei srt
plateasca solidar 600 milioane de lei. Ramitnea ca sa stabileasca
Intre ei cine si cat plateste. Daca nu vor plati suma ceruta, voi
anula carnetele for de scutire de munca cu drept de exercitare a
profesiei si se va forma cu ei un deta.ament special de munca,
unde nu vor mai ex ista aranjamente.
Inainte de a pasi pe aceasta cale am avut o lungs sfatuire cu
informatorii mei evrei de la bursa neagra, le-am aratat
r5spunderea morals care o poarta in caz ca infonnatiile for ar fi
gre.ite. Ei m-au asigurat ca pot s5 ma angajez tars Erica i ca

suma va fi platita mai repede decat imi pot Inchipui. Doctor
Gingold s-a aratat foarte sceptic, el spunea influentat de
Grossman

ca informatiile mele cunt gre5ite i ca evreii nu vor

i vor merge la munca. Spre marea mirare a
doctorului Gingold, 48 de ore dup5 ce a facut cunoscut

putea plati

"bursierilor" hotarirea mea, suma ceruta a fost depusa la casieria
Centralei. Evreii de la bursa neagra nu in-au iertat insa niciodat5
pentru aceasta impunere si au jurat rIzbunare atilt mie, cat si lui
Jacques Leon, despre care se stia ca este informatorul med.
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Dolfi Grossman, §eful sectiei financiare a Centralei

§i

membrii comisiilor de impunere pe bresle faceau toti parte din
clica plutocratiei evreie§ti stransa in jurul lui Filderman.
Centrala mai stransese intre timp alte 200 milioane lei, astfel ca
am putut comunica mareplului Antonescu ca poate dispune de
o prima tran§a de un miliard de lei.

Mareplul Antonescu mi-a dat o lista cu diferite institutii
carora urma sa le van 600 milioane lei. Cea mai important
repartizare de fonduri era pentru ora§elul Soveja, care find
distrus de cutremurul din 1940 urma sa fie refacut.
Doamna Maria mare§al Antonescu a aflat de aceasta
contributie a evreilor §i, intalnindu-mä la Prewdintie, mi-a spus
ca Centrala Evreilor, care dispune de atatia bani, ar putea sä fie

mai darnica cu Oficiul (Consiliul) de Patronaj. Am spus
doamnei Antonescu ca am 400 milioane lei, care stau la
dispozitia mareplului. Ea mi-a spus ca-mi va face o adresa
oficiala, ca aceste 400 milioane sä fie varsati Patronajului. Astfel
a §i facut. Eu nu aveam nici un motiv sa-1 anunt pe mare§alul

Antonescu, §i am varsat 400 milioane la casieria Patronajului
contra chitanta.
De altfel nu era primul ajutor care it primea Patronajul de la
Centrala. Doctor Gingold mai colectase la inceputul anului 1942

una suta milioane lei pentru Palatul Invalizilor, unde era
amenajat un spital de raniti de care avea grija Patronajul. Mai
varsasem Patronajului, in cateva randuri, cateva zeci de milioane

de lei §i prezentasem doamnei Antonescu pe Ilia Hlebniman

care, find foarte bogat cum am aratat mai sus

, cheltuia
sume. man cu spitalele Patronajului. In schimb Centrala Evreilor
§i eu puteam conta pe sprijinul doamnei Antonescu in lupta cu

generalii. Doamna Antonescu m-a ajutat ca sd pot readuce in
lard pe cei 8 000 de evrei din Dorohoi deportati in Transnistria

din samavolnicia generalilor. Am mai obtinut prin ea de la
generalul Gheorghe Dobre Autorizacia de a trimite medicamente,
imbracaminte, incalpninte §i geamuri in lagarele din
Transnistria.
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Cateva zile dupa ce am varsat Patronajului cele 400 milioane,

am intalnit in holul Presedintiei pe mare§alul Antonescu cu
doamna Antonescu. M-a oprit

i

m-a Intrebat cati bani mai am la

C.E.C. Am raspuns ca nu mai am aproape nimic. El, foarte
mirat, a Intrebat ce am facut cu cele 400 milioane pe care le
aveam acum doutt zile. Doamna Antonescu m-a scos din
incurcatura, spunand ca le-a luat pentru Patronaj. Mare§alul nu a

mai zis nimic, ins" mi-a trirnis un ordin scris ca sa nu mai
platesc niciodata bani Ezra semnatura lui.
In saptar' nilnile care au urmat Centrala Evreilor a mai platit

mareplului Antonescu circa 150 milioane lei in contul celor 2
miliarde, iar restul de 850 milioane nu s-a mai platit niciodata.
Am platit Ins" alte sume, care aveau alts provenienta, cum se va
vedea mai jos.

Consiliul de mini. tri pentru chestiuni evreie§ti continua sa
aiba loc in fiecare saptai" nada, iar eu ma gaseam in permanents

sub focul Marelui Stat Major

si

al

lui Piki Vasiliu. Exist"

registrul cu rezumatele fiecarui consiliu redactate de secretarul
consiliului Kendi de unde rezulta du mania inver§unata care o

purtau generalii Centralei

si

mie. (Acest registru din arhiva

Ministerului de Justitie se gasea in 1951 la Securitate.)
Centrala Evreilor nu dispunea Inca in anul 1942 de fonduri

importante. Pe prirnul semestru al anului kutirile de munca se
dadusera gratis la evrei. In semestrul at do.ilea Centrala a Incasat

pentru cametele de scutire sume destul de modeste, cu care in
mare parte s-au plait diumele magistratilor.
S-au Incasat sume relativ mai importante pe cametele de
scutire aprobate de mine in afara comisiilor. Totu§i nevoile de
bani extrabugetari crqteau mereu. Doamna Antonescu cerea
bani pentru Patronaj, Mihai Antonescu cerea mereu bani pentru
judetul Argo., unde fdcea Koh, biserici etc. pentru a cligiga
popularitate In caz de alegeri , mai era Killinger, care avea
si el multe nevoi, pentru motivele care le voi artita. Dacd

Centrala Evreilor cu mine nu am fi avut sprijinul acestor
persoane, cu mare.Falul Antonescu

St

cu generalii sdi noi nit am
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fi putut rezista nici o sciptcirnand. Cdteva mii de evrei ar fi dus o
Wald de huzur (kind mitd, iar cdteva sute de mii ar fi murit prin

lagdre, dacd militarii ar fi avut mind libera in problema
evreiascd.

De cel mai mare ajutor, atat mie cat §i Centralei, a fost
Killinger, nu prin interventiile lui directe, care erau destul de
rare §i se produceau numai in caz de mare nevoie, insa prin
pasivitatea lui, care facea ca toate lumea sd fie convinsii ca
Germania aprobii tot ce fac in problema evreiascii.
Nevoile bane§ti ale lui Killinger aveau la baza inflatia care
bantuia in Romania. Marca germane era stabilizata la 60 de lei
Inca din anul 1939. De atunci, pans in 1942, preturile crescusera

in Romania de trei ori,. iar marca ramasese tot la 60. Banca
Nationals nu cumpara marci decal in cantitatile stabilite prin
conventii, neavand ce face cu ele, Germania neavand marfuri de

exportat. La bursa neagra, marca se oferea la 30-40 de ldi de
care soldatii germani in trecere. Lefurile functionarilor germani
de la L,egatia Germans erau platite in marci care se schimbau
conform conventiei de Banca Nationale la cursul de 60 lei. In
1942 functionarii germani aveau deci un venit real de trei on
mai mic ea in 1940, pentru ca venitul for in marci nu crescuse,
in Germania nefiind inflatie. In 1941-1942 econom4tii germani
Hermann Neubacher §i Karl Clodius au dus tratative fara sfar§it
cu guvernul roman pentru a obtine restabilizarea marcii

germane, insa fare succes. Functionarii Legatiei Germane se
plangeau lui Killinger ea nu mai au cu ce face fats gheltuielilor
strict necesare.

Killinger impartise functionarilor tot fondul de press §i de
ajutor al legatiei. Eu cuno§team toata aceasta situatie atat de la

Ritgen §i Rodel, cat §i de la insu§i Killinger. Am oferit lui
Killinger sa-i dau tigari pentru spitalele de raniti, unde se ducea

mereu in vizita. A acceptat cu placere, dandu-mi chitanta de
primire. Chitantele pentru tigari se contabilizau la Centrals. Mai
tarziu luam de la Killinger chitanta pentru tigari, iar in realitate ii
dadeam contravaloarea in bani.
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A venit un timp cand Kil linger avea nevoie de bani multi.
Toata Leaatia Ita liana a lui Benito Mussolini ramasese, dupa
rascoala lui Pietro Badoglio, lipsita de mijloace. insarcinatul de
afaceri al lui Mussolini la Bucurqti, Triandafilo, nu avea nisi cu
ce plati chiria localului legatiei. El cu tot personalul lui traiau pe
spinarea lui Killinger.

Nu puteam contabiliza la Centrala chitante de bani luati
pentru Killinger, astfel ca aceste fonduri, cum vom vedea mai
jos, cand voi vorbi de Mihai Antonescu i Mare le Stat Major, mi
le procuram la negru §i nu treceau prin contabilitatea Centralei.

Astfel se explicd cum am putut salva pe evrei in anii

1943-1944 in trei rdnduri din situatiuni extrern de grave. Banii
dati lui Kil linger, lui Antonescu si altora in-au costat pe mine
viata, iar evreilpr le-am galvat-o.

La 1 ianuarie 1943 expira valabilitatea scutirilor de munca
aprobate de comisiile de magistrati evreilor. Acest moment era
aqteptat cu nerabdare de Mare le Stat Major, Vasiliu §i ministrul

de justitie. Ei contau sa reduca, cu ajutorul magistratilor de
tribunal, nurnarul scutirilor la jumatate §i sa nu mai faca comisii
cu magistratii de curte §i de casatie.

Am aflat de aceste planuri prin Constantin Danulescu,
ministrul muncii. Dna acest proiect ar fi fost realizat, Centrala
Evreilor ar fi pierdut cea mai mare parte a veniturilor
extrabugetare, cu care s-a alimentat Patronajul, donatiile
propagandistice ale lui Mihai Antonescu, Transnistria etc., etc.,

iar Mare le Stat Major ar fi intrat iar in epoca de our in tare
fusese in 1941.
Am explicat lui Mihai Antonescu toata situatia si 1-am sfatuit

sä profite de criticile care le adusesera chiar Piki Vasiliu §i
generalul Steflea magistratilor la ultima revizuire, pentru a hotari

ca toate scutirile sa se prelungeascil lard alts formalitate pe 6
luni, evitandu-se astfel discutiile si criticile care se naso cu
ocazia revizuirii scutirilor.

Mihai Antonescu era de acord, insa era necesar ca §i
mareplul Antonescu sa-si dea consimtamantul, find evident ca
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generalii nemultumiti se vor adresa lui. Maresalul Antonescu nu
era deloc multumit. El spunea Ca infiintase consiliul restrans de

mini§tri tocmai pentru a nu mai avea de-a face cu Centrala
Evreilor. Fiind chemat §i eu la consfatuirea celor doi Antone§ti,

am spus mare§alului ca munca evreilor in deta§amente nu da
absolut nici un rezultat §i am adus ca exemplu poligonul de
tragere, unde un detgament de munca al Marelui Stat Major,
compus din 3 000 de evrei, lucreaza de un an fara spor, iar alt
detasament de evrei in numar de cateva sute, lucreaza tot fara
rezultat vizibil la Cimitirul Sevastopol. Evreii din deta§athentele

formate de Mare le Stat Major, afara ca nu dau randament la
munca, mai costa statul sume importante pentru intretinere.
Evreii care sunt scutiti de munca platesc,. in schimb, Centralei
Evreilor taxe apreciabile, cu care aceasta institutie poate ajuta
Patronajul §i multe alte institutii romane§ti.

Mare§alul Antonescu m-a mai intrebat care este parerea
consilierului german. Am spus ca Richter este de parere ca
foarte multi evrei sunt buni meseria§i §i specializati atat in
productie, cat §i in comert §i ca este antieconomic ca intr-o Cara
ca Romania, lipsita cu desavar§ire de tehnicieni §i speciali§6,
ace0 evrei sa fie pu§i la sapat parnant §i la carat pietriq, in loc sa
fie intrebuintati in specialitatea lor.
Pana la sfar§it am avut c4tig de cauza $i maresalul

Antonescu §i-a dat consimtamantul ca scutirile de munca cu
drept de exercitare a profesiunii in vigoare sä fie prelungite fara

revizuire pe timp de 6 luni, incepand cu 1 ianuarie 1943.
Totodata, mare§alul Antonescu, la cererea mea, mi-a reconfirmat

dreptul de a acorda oricarui evreu, in caz de necesitate, libera
exercitare a profesiunii §i scutirea de munca. Astfel, spre marea
nemultumire a generalilor §i a ministrului de justitie atacul
planuit contra Centralei §i contra mea nu a reu§it.

La una din §edintele consiliului restrans de mini§tri, Piki
Vasiliu, spre marea mea mirare, a supus colegilor o cerere a unei
firme pe nume "Kochinos", din Bucure§ti, care dorea sa faca un
transportat de cateva mii de evrei in Palestina, avand certificate
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de emigrare palestiniene si vase sub pavilion strain. Piki Vasiliu

era de parere ca consiliul sä aprobe aceasta cerere

§i

nu mai

ridica chestiunea spionajului $i a sigurantei de stat care facusera
ca emigrarile evreilor sa fie oprite de el si de Mare le Stat Major,
cu cateva luni inainte. Acum Vasiliu spunea ca cu cat plead mai
multi evrei, cu atat este mai bine pentru tara.

Eu am luat cuvantul si am spus urmatoarele: "Organizarea
emigarii evreilor incumbd, dupd lege, Centra lei Evrei lor, si
este normal ca sd fie astfel, pentru eci sittwria evreilor din
Transnistria si Romania este atilt de criticd, 'Inc& ei sunt Bata sd

dea tot ce posedd pentru a ajunge in Palestina. Dovadd cd
armatorul vasului A-Str Ittnav, in asociarie cu cativo, evrei
incorecri, a incasat de la 900 de pasageri emigranri stoma de un

miliard lei. Noi nu trebuie sd permitetn ca un Pandelis sau
Kochinos ourecare sd vind in lard ci sci monetize:e situaria
tragicd a evreilor. Centrala Evreilor cftiar dacti ar incasa taxe
loarte mall de emigrare de la evreii instdriri, aceste taxe isi
gdsesc Intrebuintarea tot pentru evreii rdmasi aid, sau pentru
cute opere de ajutorare si stint, deci, utile. Dacd domnul
Kochinos posedd certificate de migrare palestiniene si dispune

de vase sub pavilion neutru, el trebuie in primul rand sd se
adreseze Centralei Evreilor atilt pentru chestiunile tehnice, cat
si pentru cele financiare. Dacd s-ar generaliza sistemul ca evreii
bogari sci poata pardsi rara, am ramane nttntai cit evrei paitperi,
care find in majoritate Ittari la munal de Marele Stat Major al-

Itisa familiile for amyl muritoare de pante. Centrala insti,
nemaiavand de trade percepe taxe, n-ar putea sci mai ajute
aceste familii nenorocite. Eu stint pentru emigmrea evreilor,
Insci col mai mare nuniar de certificate palestiniene trebuie sci
revind acelor evrei, In primul rand din Transnistria, care cunt
lipsiri de nujloace. Aceasta nu inseamnd cd cer donatultd
Kochinos sd fired jilantropie, pentru cti Centrala va avea grijd
ca el sd nu iasci cu niana gotta Nu pot admite in nici un ca; ca
consiliul de ministri
dea asentimentul pentru organizarea
unta note jai' de tipul celui fticut cu vasul «Strum')."
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Domnul Vasiliu a raspuns el not nu putem obliga firma
"Kochinos" sä treaca sub ordinele Centralei Evreilor i ca wall
problema este de a sti daca ii lasam pe evrei sä piece sau nu. In
ce prive.te conditiile de plata care se vor stabili intre evrei gi

firma "Kochinos" ele cunt de ordin particular si nu privesc
statul. De cand maresalul Antonescu hotarise, peste capul
consiliului restrans de ministri, ca sa nu se mai faca comisii de
revizuire judecatoresti ale evreilor, iar eu ramasesem cu dreptul

de a retrage si de a aproba scutiri de munca cu drept de
exercitare a profesiilor, ministrul de justitie Marinescu devenise

mai prudent si nu se mai pronunta din principiu in favoarea
generalilor. Si in cazul Kochinos, Marinescu a propus sa se
arnane discutia $i hotArirea pentru o saptamana, pentru ca eu sa
pot lua contact si cu conducerea Centralei Evreilor.

Plecand de la aceasta sedinta am fost chemat de doamna
Antonescu. Ea mi-a spus CA a venit in audienta la dansa un grec

care i-a oferit 100 milioane lei pentru Patronaj, in caz ca s-ar
realiza un proiect de emigrare a catorva mii de evrei, realizare
care depinde in primul rand de maresalul Antonescu si de mine.
Eu am spus doamnei Antonescu sa nu se angajeze in aceasta
chestiune, pentru ca oferta Vacua de grec este ridicola i sa
astepte ca eu sa pot lua cunostinta de amanuntele acestei afaceri.

Plecand de la doamna Antonescu am fost chemat la telefon
de Alfred Tester care dorea sa-mi faca o comunicare foarte
importanta. Tester era un englez, avocat din Londra, fost
partizan al lui Oswald Mosley, care, prin imprejurari ciudate,
ajunsese unul din sell serviciului secret militar german in
Sud-Estul Europei. Tester, pe langa aceasta ocupatie, mai era si

mare om de afaceri. Avea cai de curse, o mare bacanie
("Ku lke")

si o banal'. 11 cunoscusem pe Tester in biroul lui

Killinger i stiam de la Ritgen si Rode' ca el (Tester) era aspru
criticat de S.S.-isti yi at' se bucura insa de increderea militarilor
german i.

L-am gasit pe Tester in biroul lui din str. Amiral Balescu,
unde ma astepta in compania domnului W. Filderman si a lui
Costache Bursan, fost deputat liberal de Hunedoara.
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Eu it cunosteam pe Bursan 'Inca din timpul cand eram student
la Paris in anii 1911-1914. Stiam ca fusese arestat de Cristescu

sub banuiala de a fi informator englez $i pus in libertate, iar
Killinger imi spusese ca Bursan, avand legaturi bune cu englezii,

aducea servicii importante de ordin diplomatic cu ocazia
calatoriilor sale la Constantinopol82. Bursan, pe care nu II

vazusem de 32 ani, mi-a spus ca a reusit sa ()Nina

la

Constantinopol cateva mii de certificate de emigrare in Palestina
pentru doctorul Filderman, reprezentantul Jointului in Romania

si ca. firma "Kochinos" urma sa organizeze cu vasele ei, care
erau sub pavilion strain, transportul emigrantilor evrei in
Palestina. Firma "Kochinos" isi asigurase $i adeziunea
autoritatilor militare germane pentru realizarea emigrarilor care
urmau sa se faca in colaborare cu domnul Tester, reprezentantul
Abwehrului (Biroul 2 german). Bursan .i Filderman m-au rugat
sä nu ma opun la realizarea acestui proiect care imi va fi explicat
in toate detaliile lui de domnul Tester.

Toata chestiunea mi se parea extrem de suspecta. Nu
intelegearn ce amestec putea sa aiba Abwehrul in emigrarea
evreilor din Romania. Aceasta chestiune putea sa intereseze
eventual pe ministrul Germaniei, dar in nici un caz autoritatile
militare germane. Motivul pentru care Filderman Si Bursan se
adresasera lui Tester trebuia cautat probabil in dispozitiile pe
care le primise Bursan la Constantinopol. Tester era o persoana
foarte discutata la nemti. Gestapoul credea di el este un agent al

Intelligence Service-ului, iar militarii, in frunte cu colonelul
Herman von Stransky83, seful Abwehrului german din Romania,
i Kil linger II credeau sincer si devotat cauzei germane.

Despre Bursan .tiara ca intrase in serviciul lui Cristescu

pentru a fi pus in libertate si Ca dupa fiecare calatorie la
Constantinopol,

unde

vindea material

de

la

societatea

"Laromet", la care era coproprietar cu Radu Xenopol, facea ,o
vizita lui Killinger si il informa despre intentiile americanilor si
englezilor. Si de Bursan se spunea, chiar in cercurile Legatiei
Germane, Ca ar fi un agent dublu. Eram deci foarte curios sa and
explicatiile lui Tester si sa aflu cum ajunsese generalul Vasiliu
sä se ocupe de aceasta chestiune.
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Dupe ce Bursan si Fildennan au plecat, am limas singur cu
Tester si am aflat de la el unnatoarele: Firma "Kochinos" era
numai un paravan in dosul careia se ascundea faimosul Jean
Pandelis, organizatorul expeditiei "Struma". Pandelis fusese
desemnat chiar la Constantinopol pentru aceasta noug
insarcinare, find considerat cel mai bun specialist in tratativele

care urmau sä se duce cu oamenii politici romani. Se stia la
Oficiul Palestinian ca Pandelis &Muse mita la toate ministerele
interesate in chestiuni de emigrare cu ocazia afacerii "Struma",
in toamna 1941. Oamenii de la cOnducere nu se schimbasera in

Romania, $i Pandelis, pentru adeasta notai afacere, calca pe
druinuri cunoscute. De altfel Pandelis nu inselase asteptarile
mandatarilor sai, pentru ca in cateva zile obtinuse promisiunea
tuturor departamentelor de care depindeau emigrarile evreilor
ca-i vor da tot sprijinul. Pandelis se intelesese cu Piki Vasiliu, cu

Marele Stat Major, cu ministrul marinei, cu Siguranta, cu
Ministerul de Finante, cu Capitania portului Constanta si
ramanea numai sa se inteleaga cu mine, prin intennediul lui
Tester.

Intai l-am intrebat pe Tester care erau interesele care it
Impingeau pe el sa se ocupe de emigrarea evreilor. El mi-a
raspuns ca Abwehrul este foaFte interesat de a avea infonnatori
in Virile neutre si in cele inamice, iar printre evreii emigranti se
vor gasi si unii, special instruiti de el, in acest scop informativ.
Totodatil, Tester se gandea sa infiinteze in Virile neutre sucursale
ale bancii pe care o avea in Bucuresti, iar aceste sucursale urniau
sa fie conduse de unii evrei din randul emigrantilor. Sucursalele
bancii sale, spunea Tester, se vor specialize in problema
emigrarii evreilor din Romania, colectand bani de la toate rudele

evreilor romani, care se gaseau in strainatate, in vederea
organizarii emigrarilor colective. Tester spunea, pe Nina
dreptate, ca fiecare evreu din Romania are rude in strainatate
care 1-ar ajuta cu placere ca sa poata parasi tara, insa lipseste
organizatia care sa aiba legaturi in tara si sa prezinte oarecare
garantii. Sucursalele bancii lui Tester, intrand in legatura cu

evreii din Romania si Anglia, avand rude in Romania si
Transnistria, vor putea colecta un bogat material informativ.
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Din toatei aceastd expunere a lui Tester, en am bite les cif
Abwelirul nu era der& un pretext, 'i cci in realitate el urmdrea
sa specule:e chestittnea emigairilor, ea find extrem de
&Meath.
La intrebarea mea daca Filderman este de acord cu acest plan

bancar, Tester a raspuns ca directorii de sucursala din tarile
neutre vor priori scrisori de acreditare morala pe langa toate
organizatiile evreiesti din lume semnate de doctorul Fildennan,
reprezentatul Joinwhii in Romania.
Am spus lui Tester ca nu pot avea nimic contra crearii unei
organizatii in tarile neutre cu scopul de a facility emigrarile si de

a colecta material informativ util Abwehrului, nu cred insa
necesar, pentru atingerea acestor tinte, sä se dea lui Pandelis
posibilitatea sa stoarca de la evreii bogati cateva miliarde de lei.
Toata lumea stie ca cei 900 de emigranti de pe vasul "Struma"
au plata lui Pandelis si complicilor sai din conducerea sionista

peste un miliard de lei. Fiecare evreu de pe "Struma" a plait
deci in medie peste un milion de lei, fail ca sa i se dea certificat
de emigrare in Palestina. Imi inchipui ca acum, cand Pandelis
dispune i (le certificate de emigrare aduse de Bursan, preturile
care le va care vor fi si mai ridicate. Legea prevede ca Centrala

Evreilor sa se ocupe de emigrarea evreilor, avand dreptul sa
incaseze taxe in folosul populatiei evreiesti nevoiase.

Tester a obiectat ca Pandelis nu poate fi 7nlaturat, el find
impus de Oficiul Palestinian de la Constantinopol!" In ce
priveste taxele care le incaseaza Pandelis, ele sunt in proportie
cu obligatiile pe care le are flip de autoritiitile romane, fats de
Oficiul Palestinian de la Constantinopol si fata de Filderman.
Astfel, numai generalul Piki Vasiliu si Marele Stat Major sunt

prevazuti in devizul lui Pandelis cu contravaloarea taxelor
percepute de la circa 800 de emigranti si mai rarnane sa stabilim

numarul de locuri (mita) care le pretinzi dumneata. Pentru a
intari cele spuse, Tester a scos din buzunar o hartie si mi-a citit
toate "locurile" (termen elegant pentru 1110) destinate
autoritatilor romanesti. In capul listei figura Piki Vasiliu, find
unnat de amiralul Pais, ministrul marinei, Marele Stat Major etc.
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Am cerut lui Tester cateva zile ragaz inainte de a ma
pronunta, neavand decat un singur gand, acela de a Intocmi un
plan pentru daramarea definitive a "spertarilor". Bineinteles nu
am comunicat inca lui Tester intentiile mele.
Plecand de la Tester in-am gandit ca ar fi bine sa ma consult
in toata aceasta chestiune cu Killinger. Am explicat lui Killinger
toata situatia, i l-am rugat sa ma ajute ca sa pot ajunge cu
concursul lui Tester, in posesia unor probe hotalitoare contra
tuturor mituitilor. Am sustinut ca Abwehrul nu are nevoie de
Pandelis pentru a trimite evreii informatori in tarile neutre, iar

Tester poate infiinta sucursale la banca, pentru a Inlesni
emigrarile evreilor, in colaborare cu Filderman care este bine
vazut de evreii din America §i Anglia. Am adaugat ca sunt
"convins" ca Tester este condus in toata actiunea lui de dorinta
de a servi intereselor Abwehrului $i ca nu urmareste scopuri

materiale personale, astfel ca va fi usor pentru Killinger a-1
determina sa paraseasca linia talharilor in compania carora se
gasea acum, pentru a ma ajuta pe mine, ca sa demasc pe Vasiliu,
Stet-lea etc. La toate acestea se mai adauga ca Pandelis va alege
pe toti evreii bogati, care pot plati taxe marl pentru emigrare, iar
Centrala Evreilor va ramane cu toata saracimea si nu isi va mai

putea procura fonduri de ajutorare. plain ca acest punct Il
intereseaza pe Killinger.)
Killinger avea ohiceiul sa se consulte in chestiunile delicate
cu consilierul W. Rodel, care ii fusese colaborator .i in America
$i in Slovacia. Eu }tiara ca Rodel nu avea simpatii pentru Tester,
pe care il considera afacerist 1i nesincer fata de Germania. Cand

Rodel a auzit aceasta "ultima" isprava a lui Tester a spus lui
Killinger ca el este de parere ca ar fi o rusine ca Abwehrul cu
alte cuvinte, armata germane sa patroneze o astfel de afacere
murdara de coruptie, sub pretextul ridicol de a trimite evrei
spioni in tarile neutre. Acesti spioni se pot trimite foarte usor pe
plea uscata, cu vize in regula, prin Elvetia, in toate tarile neutre.
In ce priveste sucursalele de banca care doreste domnul Tester

sa le infiinteze in vederea emigrarii evreilor din Romania,
aceasta nu poate fi decat o afacere personals, pe care doreste sa
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o acopere cu interese imaginare ale Abwehrului. Rode( era de
parere ca domnul Killinger sa-1 theme pe Tester si sa-i puna in
vedere ca ar fi necesar ca el sä dea tot concursul lui Lecca pentru
i autoritatilor corupte de Pandelis.
Facand acest lucru el aduce un serviciu Romaniei, lui Ion

demascarea ministrilor

Antonescu si deci si Germaniei.
Kil linger a acceptat acest punct de vedere si fru-a a mai pierde
tiinp 1-a poftit pe Tester sa se prezinte la el. Intrevederea
Tester-Killinger a avut loc in prezenta mea si a lui Rode!. Spre

marea mea mirare Tester nu a ridicat cea mai mica obiectie la
propunerea facuta de Killinger i s-a declarat de acord sa ma
ajute pe mine, cu tot ce ii sta in putinta, pentru a stabili dovezi
concrete de vinovatie ale mituitilor. De comun acord cu mine

s-a facut pe loc, de fata bind Killinger si Rodel, un plan de
actiune.

Urma ca Tester sa aiba o convorbire cu Pandelis, sub
pretextul de a stabili cam cate locuri (certificate $i locuri pe
vapor) s-ar putea da lui Lecca si Centralei. Cu aceasta ocazie
s-ar insira toate locurile promise ministrilor si autoritatilor.
Toata aceasta convorbire Tester-Pandelis, care unna sä aiba loc
in casa lui Tester, trebuia sa fie ascultata la microfon de doi
functionari ai Abwehrului si protocolata. Totodata, Tester
facand lista locurilor promise va face dinadins mai multe greseli

.i confuzii. Va Intinde lista spre verificare lui Pandelis care,
constatand greselile, le va,scorecta cu mana lui. Pe unna toata
lista va fi aruncata la cos. In caz de reusitil a acestui plan, ar fi
existat

si

martori si probe scrise contra celor mituiti de Pandelis.

Am plecat de la aceasta conferinta °data cu Tester si ma
asteptam ca el sa ma intrebe despre motivele care m-au
determinat sa ma duc la Killinger si sa imi faca reprosuri. El insa

a dat dovada de un cinism nemaiintalnit de mine, criticand
vehement pe Pandelis, pe Bursan .i pe Filderman si dandu-mi a
intelege ca el niciodata nu a unnarit altceva deceit demascarea
complicilor lui Pandelis.
Doua zile dupa aceste evenimente Tester mi-a comunicat ca
planul stabilit s-a executat intocmai. Tester it chemase pe
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Pandelis la o consfatuire sub pretextul ca eu cer foarte multe
locuri pe vapor pentru Centrala Evreilor si ca ar trebui facuta o
calculatie exacta a locurilor pe care le-ar putea ceda Pante lis.
Tester a avut grija sä instaleze un microfon in camera vecina
biroului sat, unde ascultau doi functionari de la Abwehr care
cunosteau bine limba engleza, in care avea loc aceasta
convorbire.

Tester a luat un creion si sub dictatul lui Pandelis a insirat
toate locurile destinate autoritatilor romane. Pandelis spunea ca
numarul acestor locuri nu trebuie sa intreaca 1 200, el mai avrind
obligatii marl fats de Joint (Filderman) si la Constantinopol.

Tester ficand adunarea rezulta Ca nu ramaneau deck 200 de
locuri pentru Lecca si Centrala Evreilor. Pandelis a spus ca
trebuie sa tie o greseala si luand lista de la Tester a constatat ca
atat cifrele, cat si numele erau incurcate de Tester. A refacut deci
pe aceeasi hartie toata socoteala, scriind cu mina lui numele si
cifrele. Acum rezulta ca ramaneau 500 de locuri, pentru Centrala.
Tester, a spus ca va incerca sä ma convinga si Centrala sa se

multumeasca cu 500 de locuri, cu toate ca cerusem 1 000.
Pandelis a spus lui Tester ca chiar daca Lecca nu va fi de acord,
proiectul de emigrare totusi va fi aprobat in consiliul de ministri
care va avea loc sambata, pentru ca generalul Vasiliu, generalul

Steflea, amiralul Pais §i ministrul de justitie Marinescu sunt
castigati de Pandelis si fonneaza majoritatea, in caz de punere la
vot.

Hartia cu socotelile, scrisa de Pandelis si Tester, a fost
aruncata la cos. Dupa plecarea lui Pandelis, cei. doi functionari
de la microfon au iscalit protocoale despre tot ce au auzit, iar
hartia cu socotelile scrise de mana lui Pandelis a fost
fotocopiata.

Cand am fost in posesia acestor documente in-am dus cu
Tester la Killinger, pentru a stabili drumul de urmat. Killinger
era de parere sa aduc la cunostinta maresalului Antonescu si lui
Mihai Antonescu toata situatia, inainte de a deschide discutia in
consiliul restrans de ministri care trebuia sa aiba loc a doua zi.
Nu I-anh gasit pe Mihai Antonescu decat in ziva urmatoare care
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era si ziva in care trebuia sa dau raspunsul meu consiliului de
ministri privind cererea lui Kochinos. Mihai Antonescu a luat
cunostinta de documentele mele §i inainte de a merge la
maresalul Antonescu 1-a chemat pe generalul Constantin
Pantazi, ministrul de razboi, ca sä se consulte si cu el. Pantazi nu

era un sustinator al lui Piki Vasiliu si era de parere ca eu sa
deschid chestiunea in consiliul restrans de ministri, astfel ca
maresalul Antonescu sa se gaseasca in fata unui fapt devenit
public si sa fie obligat sä ia masuri.

De altfel, maresalul Antonescu lipsea de la Presedintie $i
Mihai Antonescu, chiar daca ar fi dorit, nu avea cum sa-1
incunostiinteze. La ora 10 insa, eu trebuia sä ma prezint in fata

consiliului de ministri pentru a da raspunsul la cererea lui
Kochinos.
Am sosit la Ministerulde Justi ;ie, unde avea loc consiliul, cu
intarziere §i cererea lui Kochinos era tocmai in discutie $i gata sa

fie aprobata. Am luat cuvantul

si adresandu-ma domnilor
ministri le-am spus ca aceasta cerere nu se poate aproba, pentru
ca domnul Pandelis, care este organizatorul acestei afaceri de
emigrare $i adevaratul proprietar al firmei "Kochinos", creata
ad-hoc pentru a ascunde persoana lui Pandelis, foarte rau famata

de cand cu afacerea "Struma", declara $i am probele in
buzunar ca a mituit pe generalul Vasiliu, pe amiralul Pais

§i

pe

generalul Steflea pentru a obtine autorizatia cerutA de el.
Generalul Vasiliu s-a ridicat furios si a declarat ca voi fi dat in

judecaa pentru calomnii. Eu am raspuns foarte calm ca el
greseste, pentru ca Pandelis spune ca a convenit sa dea mita Si el

trebuie deci dat in judecata. Am scos din buzunar fotocopia
cifrelor $i numelor scrise de Pandelis si am citit-o consiliului.
Ministrul de justitie a ridicat sedinta, iar cei trei militari
Vasiliu, Pais $i Arhip, care Linea locul lui Steflea au parasit
sala. Ramanand cu mini§trii Marinescu, Dragos $i Danulescu
le-am spus ca am aratat documentele mele lui Mihai Antonescu
$i generalului Pantazi $i ca astept ca maresalul Antonescu sa ia o
hotarire.
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In dupa-amiaza acestei zile m-am dus la biroul lui Tester
unde, spre surprinderea mea, 1-am gasit pe Pandelis. Nu stiu de
ce natura a putut fi discutia Intre Tester si Pandelis, am constatat
doar ca Pandelis cunostea cele petrecute la consiliul de ministri.
L-am rugat pe Tester sa ma lase sa discut cu Pandelis Intre patru

ochi. Am facut lui Pandelis propunerea ca el sä-mi dea o
declaratie ampla aratand toate persoanele care au fost cumparate
de el cu ocazia plecarii vasului "Struma" si toate aranjamentele

acute de el cu oamenii politici in afacerea "Kochinos". In
schimb eu ma angajez sa obtin de la maresalul Antonescu un
avion pentru ca el sa poata pleca in Grecia, scapand astfel de
arestare. Pandelis, fail a sta pe ganduri, a respins propunerea
mea si mi-a spus ca, daca ma intereseaza, sa iau cunostinta ca in

afacerea "Struma" a platit autoritatil3 romanesti in cap cu
Ministerul de Interne, Presedintia Consiliului de Ministri,
Directia Genera la a Politiilor, autoritatile marinei comerciale,
Ministerul de Finance, Sectia I a M.St.M., Directia Genera la a
Muncii, Prefectura Politiei Capita lei etc., aproximativ patru sure
milioane lei, lir in afacerea actuala (Kochinos), leul find mai
devalorizat, urma sa plateasca un miliard de lei, dupa cum am
putut afla de la Tester. Nu va consimti insa niciodata sa imi dea
o declaratie scrisa i asteapta cu mare liniste judecata. A adaugat
ca-i pare foarte rat Ca eu am luat atitudine contra lui si cam-am
angajat pe o cafe care ma va duce la un esec sigur, pentru ca
partidul lui este mai tare ca at meu.
Eu 1-am Intrerupt si 1-am intrebat daca el crede in mod sinter
ca "spertarii" lui sunt mai putemici ca maresalul Antonescu, care
este cu mine. El a dat din umeri i mi-a spus ca in curand ma voi
convinge.

Din nefericire pentru mine, a trebuit sä ma conving peste
putine zile ca Pandelis avea dreptate i ca el cunostea mai bine
ca mine mentalitatea paturii conducatoare din Romania. Mihai
Antonescu a comunicat maresalului Antonescu scandalul
petrecut la consiliul restrans de ministri ai ambii au hotarit ca
prima masura, dupa ce a fost ascultat ai ministrul Marinescu, sa
www.dacoromanica.ro
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desfiinteze consiliul restrans de mini§tri, iar acuzatiile aduse de
mine sa fie supuse judecatii Tribunalului Militar, in fata caruia
Pandelis urma sa coinpara sub stare de arest.

Dupa cateva zile a avut loc procesul in fata instantelor
judecatore§ti militare din Bucurqti. Tribunalul a declarat §edinta
secrets. Martorii acuzarii erau Tester, eu cei doi functionari

nemti de la microfon. Pandelis era apilirat de WO avocatii
"speciali'ti" in tribunate militare, in cap cu Vespasian V. Pella.

Parente expertilor in grafologie erau divergente, iar o
supraexpertiza nu a luminat tribunalul, nefiind nici ea
categorica. Pandelis nu recuno§tea faptele afirmate de Tester §i
de cei doi ascultatori la microfon. Avocatii sustineau ca probele
scrise sunt un fotomontaj. Eu am aratat activitatea lui Pandelis in
afacerea "Struma" care a dus la moartea unui numar de 900 de
emigranti evrei in raza portului Constantinopol. El a incasat, am

spus eu, de la ace§ti emigranti, in tovara§ie cu comitetul de
conducere sionist din Bucure§ti §i societatea "Alyia", peste. un

miliard de lei

§i ar fi putut u§or sa salveze viata acestor
nenorociti data i-ar fi transbordat la Constantinopol pe alt vapor,
atunci cand a constatat ca vasul "Struma" este in pericol de a se

scufunda. Emigrantii insa nu mai aveau bani §i nu mai erau
interesanti pentru Pandelis i complicii sail Am citit depozitia
data in fata autoritatilor turceti de singurul supravietuitor de pe
vasul "Struma", pe nume Croitoru, din care rezulta neindoielnic
vina lui Pandelis. Am aratat imprejurarile in care am aflat ca in
spatele firmei "Kochinos" se ascunde Pandelis i am confirmat
cele spuse de Tester. Am aratat ca, la cererea generalului Vasiliu
§i a generalului Steflea, consiliul de min*ri a suspendat de mai
multe luni emigrarea evreilor pe tale maritima §i terestra i ca

cererea finnei "Kochinos" a fost recomandata consiliului de
ministri

spre aprobare tocmai de

aceti domni generali

sus-mentionati, care pans acum erau adversarii emigrarii. Eu
m-am opus am spus aprobarii acestei cereri atunci cand am

aflat ca firma "Kochinos" ,este un paravan al armatorului
Pandelis §i cand domnul Tester mi-a spus toata situatia de care
ati luat cuno§tinta §i dumneavoastra.
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Cu toate ca dovezile vinovatiei lui Pandelis erau foarte
putemice, Tribunalul Militar 1-a achitat, motivand lipsa de
dovezi concludente. Cel mai lovit de aceasta sentinta a fost
Tester, in calitatea lui de reprezentant at Abwehrului, find
banuit de fotomontaj si nedandu-se nici o consideratie
functionarilor de la microfon, considerati uneltele lui. Am fost
nevoit sä recunosc ca Pandelis avea dreptate cand spunea ca
"partidul" lui este mai tare!

A doua zi dupa ce s-a dat aceasta sentinta amiralul Pais a
demisionat din postul de ministru de marina. El a fost singura
victims ministeriala a afacerii "Kochinos". L-am intrebat pe
Mihai Antonescu, caruia ii povestisem despre intrevederea avuta
cu Pandelis, ce parere are despre sentinta data de militari, el mi-a

raspuns textual: "Cc vrei, asta-i tarn!" Mihai Antonescu
confunda terra cu politicienii §i generalii care o conduceau, $i
care in Europa, cu drept cuvant, erau considerati mai corupti ca
profesorii for de la Constantinopol!

Duper dizolvarea consiliului de ministri restrans ar fi fost
normal ca eu sa trec iar la ordinele Presedintiei Consiliului de
Ministri, unde fusesem la inceput. Maresalul Antonescu insa nu
dorea sä reinceapa discutiile cu generalii privind persoana mea
si

Centrala Evreilor la fiecare consiliu de ministri care se Linea si

se gandea sa ma treaca cu Centrala Evreilor la un minister. In

consecinta, Mihai Antonescu m-a intrebat daca as dori sä
colaborez cu arhitectul Ion D. Enescu, noul ministru at muncii,

care luase locul lui C. Danulescu. Ar fi fost normal ca eu, in

astfel de conditii, sa Imi inaintez demisia. Totusi nu am
demisionat, pentru ca eram convins Ca in momentul in care nu
voi mai fi la Centrala Evreilor generalii $i politicienii se vor
razbuna, gasindu-mi un nod in papura pentru a ma aresta, sau, in

cel mai fericit caz, trimitandu-ma ca mobilizat pe front, cu
"instructiuni speciale".
Urmatoarea intamplare denota ca generalii §i politicienii erau

capabili de orice marsavie. Eu aveam in strada Nicolae
Balcescu, in blocul "Cretulescu", o camera cu chirie, unde
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primeam de ohicei infonnatorii de la bursa neagra, care nu
doreau sa fie vazuti la biroul meu din strada Sfantu Stefan.'
Jacques Leon, principalul informator, avea o cheie la aceasta
camera si rasa notele informative cerute de mine pe o masa,
unde eu le gaseam. In camera era un dulap, o masa de scris gi
patru scaune.
A doua zi dupa dizolvarea consiliului de ministri restrans in
urma afacerii "Kochinos", trecand dimineata in strada Billcescu
pentru a lua note informative cerute de mine portarul mi-a spus
ca camera mea este sigilata de Cabinetul 2 instructie, judecatorul

Nicolae Calleya, urmand sa se facil o perchezitie in prezenta
mea. M-am dus la Cabinetul 2 instructie, iar Calleya mi-a spus

ca exists o plangere contra mea, in urma careia el imi va
perchezitiona camera.
Cunoscand obiceiurile politiei yi justitiei romanesti de a gilsi
cu ocazia perchezitiei materiale subversive sau corpuri delicte,
aduse chiar de ele, am cerut ca la perchezitie sa asiste un manor.
Perchezitia a avut loc, iar martorul 'lieu nu a ridicat ochii de pe

Calleya si grefierul salt, astfel ca rezultatul a fost cu totul
negativ.

M-am dus la Mihai Antonescu, care nu era in curent cu cele
intamplate, si am cerut explicatii. Ministrul de justitie
comunicat lui Mihai Antonescu ca un evreu, proprietarul firmei

"Cartea de aur", facuse un denunt ca eu si Jacques Leon tinem
sume marl de hani, in special aur gi documente subversive, in
strada Nicolae Balcescu.

Adevarul era cal eu find unnarit zi i noapte de agentii lui
Vasiliu, am fost vazut in cateva randuri iesind cu Leon din
blocul "Cretulescu", iar evreul de la "Cartea de aur" era un om
de pale.

Daca Vasiliu
Marinescu au fost capabili de o astfel de
ticalosie, stiindu-ma in functie si in temieni buni cu Mihai

Antonescu, cu doamna Antonescu 1i cu Killinger, ce nu. ar fi
facut ei stiindu-ma lipsit de orice ap5rare! Aceasta este judecata
care mi-am facut-o atunci cand am hotririt sa nu imi dau demisia
i sa accept colaborarea cu ministrul muncii, despre care stiam
ca era omul doamnei Goga, cu care eu nu aveam raporturi.
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Totusi am pus lui Mihai Antonescu conditia ca ministrul
oamenii lui (secretari generali, directori generali) sa
nu se amestece in treburile Centralei, eu find trecut la acel
departament mai mutt pro forma. Mihai Antonescu I-a chemat
pe Enescu si in prezenta mea s-a stabilit ca eu voi avea o
Enescu

gestiune autonoma in cadrul ministerului85.

In primele zile dupa trecerea mea la Ministerul Muncii,
Centrala Evreilor a primit stiri de [a evreii deportati la Moghilev
(Transnistria) ca ajutoarele in medicamente, efecte, unelte etc.

trimise de Centrala Evreilor din Bucuresti sunt instrdinate de

jandarmeria romans In complicitate cu unii evrei "sefi" ai
deportafilor. Am cerut deci lui Mihai Antonescu autorizatia de a

merge la Moghilev pentru a controla pe loc daca ajutoarele

trimise de not din tall ajung la destinatie. Vizita mea la
Moghilev a fost declarata inoportuna atat de domnul Gheorghe
Alexianu, guvematorul Transnistriei, cat si de domnii generali,
in cap cu Vasiliu.

Pentru a nu crea dificultati lui Mihai Antonescu nu am
insistat. Am gasit insa o solutie mai buna. Cum am avut ocazia
sä mai scriu, eu eram in ternieni foarte cordiali cu nuntiul papal,

Monseniorul Andrea Cassulo, care ma vizita foarte des,
interesandu-se de evreii catolici. El era decanul corpului
diplomatic si cei doi .Antonescu aveau pentru el multa
consideratie. L-am .rugat sä spuna lui Mihai Antonescu ca
Vaticanul se intereseaza de soarta evreilor din Transnistria,
printre care sunt si multi catolici, pentru Ca se zice sa sunt lipsiti

de imbracaminte, hrana, medicamente si locuinte si ca este
insarcinat sa ceara guvemului roman autorizatia de a vizita
ghettoul din Moghilev pentru a constata daca nu este cazul ca
Vaticanul sa trimita ajutoare.
Cassulo era intotdeauna gata sa ajute oamenii nenorociti si a

acceptat propunerea mea. Eu am explicat lui Cassulo tot ce
trebuia sa faca la Moghilev, in cazul sand s-ar aproba calatoria
lui. I-am spur cu care evrei sa ceara sa vorbeasca, fara ca sa fie
prezenti jandarmii, ce sa intrebe etc.
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Maresalul Antonescu si in special Mihai Antonescu erau
foarte sensibili la ce se spune de guvemarea for in tarile neutre.
Cand Mihai Antonescu a auzit ca Vaticanul se intereseaza de

evreii din Transnistria a fost nevoit sa accepte calatoria lui
Cassulo, pentru a arata ca guvemul roman nu are ce ascunde. A
ramas ca Monseniorul Cassulo sa fixeze data calatoriei sale.

Eu am spas lui Cassulo sd nu se grdbeascd cu plecarea,
pentru ca guvernul roman sd aibd .timp sd facd ordine in
ghettourile din Transnistria, ceea

ce va fi

in

avantajul

deportatilor. .'i astfel a ,s1 fiost!

Dupa audienta lui Cassulo au Inceput sa curga ordinele
telefonice din partea Presedintiei catre Alexianu la Odessa si

care prefectii militari de judete, pentru ca evreii sä alba
locuinte, medicamente, hrana buns etc., si sä nu alba de ce sa se
planga lui Cassulo. Dupa zece zile Cassulo a plecat si a gasit la

Moghilev totul in perfecta ordine. La Intoarcerea sa in tali a
scris un articol elogios la adresa guvemului roman in ziarul

papal Osservatore Romano, laudand modul "uman" de a
proceda al lui Antonescu fats de evreii deportati. Cassulo stia
insa de la mine totul despre "umanitarismul" jandarmilor lui Piki
Vasiliu $i era fericit ca adusese un serviciu deportatilor.

Cu o alts ocazie Cassulo a salvat viata la patru evrei in
unnatoarele imprejurari:
Evreii, Inca de pe urma legionarilor, nu aveau dreptul sa alba

telefoane (abia in toamna anului 1943 am reusit sa obtin
telefoane pentru evrei, cum voi arata mai jos). Patru evrei,
printre care o doamna i fratele lui A. Grossman de la Centrala
Evreilor, au reusit sa-si instaleze acasa telefoane cu ajutorul unor
tehnicieni complici de la societatea de telefoane. Fiind
descoperiti, au fost condamnati de Tribunalul Militar la moarte,
find Invinuiti de spionaj. In realitate ei utilizau telefonul pentru
a organiza partide de poker, find jucatori pasionati §i
pierde-vara. Pedeapsa era ridicola. M -ain dus la Mihai
Antonescu si, cunoscandu-i slabiciunea, i-am atras atentia ca o

astfel de condamnare exagerata va fi desigur comentata in
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strainatate. Maresalul Antonescu, cu care Mihai Antonescu s-a
sfatuit, a fost insa inflexibil i sentinta urma sa fie executata.

Am avut ideea sa-1 rog pe Cassulo sa se duet' la Mihai
Antonescu si sa-i spuna ca a fost intrebat de Vatican in ce
imprejurari au fost condamnati la Bucuresti patru evrei la
moarte. Cassulo s-a dus. Dupa o ora am fost chemat de Mihai
Antonescu care mi-a spus Ca am avut dreptate cand am banuit Ca

strainatatea se va sesiza de condamnarea celor patru evrei,
pentru ca la Roma s-a sl aflat, jar nuntiul papal a cerut
amanunte. Rezultatul a fost ca cei patru evrei au fost pusi in
libertate. Nimic nu ilustrea=ei mar bine servilitatea si venalitatea

tribunalefor militare din vechea Romanie, ca contrastul blow.
achitarea !Id Pandelis si condamnarea la moarte a unei evreice
beitrane, pentru cri avea vicitd pokerului.

Din primele zile dupa atasarea mea Ministerului Muncii s-a
dovedit ca ministrul Enescu nu se tine de cuvant. Au inceput
interventiile. Enescu avea un fiu care zilnic se prezenta cu un
teanc de cereri, care intotdeauna. aveau ca object reduceri la
taxele fixate de Centrala Evreilor sub aprobari de scutiri de
munch' gratuite. Aceste cereri, luate de mine sau lupa, se
dovedeau mereu a fi "afaceri". La inceput am aprobat cateva din

aceste hartii, cu speranta ca vor inceta, insa apetitul vine
mancand, si hartiile se tot inmulteau.
Toti directorii generali de la Ministerul Muncii, .i in special
secretarul general Petrescu, nu concepeau sa alba in grajd o vaca
atat de laptoasa ca Centrala Evreilor §i sa nu o mulga. A izbucnit

un prim scandal cu fabrica "Apretura". Aceasta fabrica era
militarizata,

find proprietatea unui evreu foarte bogat

(arhimilionar), refractar la plata taxelor impuse de Centrala
Evreilor. Colonelul Dobre, administratorul militar al fabricii, s-a
prezentat la mine cerand ci e. real militar sä tie scutit de taxe.
Am refuzat. Colonelul Dobre s-a dus la ministrul Enescu 1j s-a
plans si a obtinut ca Enescu sä scrie pe cererea lui "Se aprobei.
Domnul Lecca va executer". Colonelul Dobre, triumfator, s-a
intors la biroul meu 1i mi-a aruncat pe mash' cererea aprobata de
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Enescu. Am luat cererea si am rupt-o, aruncand-o la cos si am
spuscolonelului Dobre sa comunice domnului Enescu ca eu nu
pot aproba o cerere pentru care toti evreii WI vor banui, pe buns
dreptate, ca am facut o afacere personals. Daca 11 scuteste pe

Weissman de taxe, el care sta in rand ca avere cu baronul
Neuman $i cu Max Auschnitt, ce vor spune micii comercianti
evrei care isi platesc regulat taxele? Colonelul Dobre s-a infuriat
si fats de doi secretari ai mei a inceput sa injure ca la cazarma.
Eu am incheiat un proces-verbal, iscalit de doi martori despre
toata aceasta scena si 1-am trimis maresalului Antonescu pentru
a dispune. Dobre a fost trimis pentru o luny in lagarul din Targu
J iu.

Dupa "afacerea Dobre", Enescu s-a linistit, nu astfel insa .i
secretarul general at ministerului, avocatul Petrescu. Profitand

de faptul ca primul meu secretar, Vasile Isaceanu, era un
functionar at Ministerului Muntii, detasat la mine de pe vremea
lui Danulescu, it teroriza. Ii aducea cereri lui Iskeanu
spunandu-i sa faca ce stie, insa sa le aduca aprobate.
)

Intr -una din zile, aflandu-ma la Presedintie in biroul lui
Mihai Antonescu, am fost chemat la telefon de Isaceanu care imi

coinunica ca s-a prezentat din nou Petrescu cu un teanc de
cereri, toate cunoscute de mine ca afaceri, spunand di ill acs nu
vor fi aprobate it va destitui pe Isaceanu din fu ctia de
functionar at Ministerului Muncii. Am spur lui Isaceanif sa-1 dea

afara din birou, din ordinul meu, pe Petrescu. Isaceanu a
executat ordinul, iar a doua zi a aparut in Manitorul Oficial
destituirea lui iskeanu din randul functionarilor Ministerului
Muncii, pentru neexecutarea de ordine.
Aceasta pedeapsA era foarte gravy, pentru ca un destituit nu
mai putea ocupa o functie la stat. Decizia de destituile era
iscalita de ministrul Enescu. Ar fi fost o josnicie din partea mea

ca sa nu sar in ajutorul lui Isaceanu. Am intocnut deci un
memoriu, aratand toata situatia mea de la Ministerul
Muncii anexand o mare parte din cererile transmise spre
aprobare de Enescu si de Petrescu, refuzate de mine ca
neserioase

.i

1-am

Inaintat

maresalului
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rugarnintea sa dispuna reintegrarea lui Isaceanu in corpul
functionarilor, el find absolut nevinovat, eu asumandu-mi

intreaga raspundere a celor petrecute. Am mai adaugat ea in
cazul cand maresalul Antonescu nu ar gasi intemeiata
reintegrarea lui Isaceanu, eu sa fiu considerat demisionat.
Demisia mea era de altfel inutila, pentru Ca eu puteam in (vice
moment pdrdsi serviciul, neavand nici o numire oficiald, cum
am ardtat mai sus, 0 nefiind trecut pe nici un oat de plat&
Rarnasesem "'imputemicit pentru studiere", or studierea se
terminase in ianuarie 1942.

A trecut o sapfa)nana fara ca maresalul Antonescu sä is o
hotarire. Eu am predat toata arhiva mea unui inspector, pe nume
Aurel Giurgiuvanu, rugandu-1 sa-mi Oda' locul, §i nu am calcat la
birou doul saptamani. Dupa doua saptamani maresalul
Antonescu m-a cheinat telegratic de la Ia$i, unde ma retrasesem

in casa sotiei mete, pentru a da verdictul. Antonescu fa.cuse
investigatii asupra cererilor pe care eu refuzasem sa le aprob
constatase ca Enescu pi Petrescu nu aveau dreptate. In
consecinta, Isaceanu a fost reintegrat pi reabilitat prin Monitorul
Oj icMl, iar Centrala Evreilor si cu mine am fost scosi de sub
tutela Ministerului Muncii si retrecuti la Presedintia Consiliului
de Mintstri, la ordinele celor doi Antonescu. Ma intorsesem deci
la situatia din 1942. Verdictul a fost dat in favoarea mea pentru
cd se constatase cd toate intervenfiile Ministerului Muncii erau
exclusiv in favoarea unor evrei milionari.
Eu am dat in cursul anilor ntulte aprobari la interventionisti
saraci, insa cand stiam bine ca la mijloc sunt afaceri nu am putut

tolera ca arhimilionari ca Enescu, care se lauda de a

fi

ultranationalist- .i antisemit, sa pactizeze cu plutocratia evreiasca
sau sä se lase mituit de ea.
Si eu am incasat, cum voi arata mai jos, bani de la evrei, care
nu au fost inregistrati. lnsa destinatia acestor bani a fost in yawl

tuturor, in interesul vital at intregii populatii evreiesti (Mihai
Antonescu, Killinger, doamna Kerciu, Marele Stat Major etc.).
Am tinut intotdeauna sa am martori evrei pi romani la toate
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platile pe care le-am facut. Puteam deci sa -1 acuz pe Enescu §i
banda din jurul lui cu constiinta absolut impacata.
Un singur lucru bun am mostenit de la Ministerul Muncii:

Enescu ma rugase sa dau un post de inspector unui fost
pre.edinte de sectie al Curtii de Casatie, pensionar, pe nume
Mandrea. Am dat lui Mandrea, care era relativ sarac §i batran,
un post de sinecure. La catva timp Mandrea mi-a spus ca este In
termeni de mare prietenie cu generalul Enache Borcescu, seful

Sectiei I de la Mare le Stat Major, de care depindea munca
obligatorie a evreilor i cu care eu eram in permanent conflict.
Din initiative proprie, Mandrea s-a oferit sa gaseasca o cale de
intelegere intre generalul Borcescu si mine. Nu a durat mutt si

Mandrea mi-a spus ca Borcescu este originar din comuna
Grebeni-Rilmnicu Sarat .i find flu de taran ajuns mare general,
ar dori sä face in comuna sa natala mai multe Lucian de utilitate
obsteasca (}coals, cress, reparatii la biserica). Am trimis raspuns
lui Borcescu prin Mandrea ca sunt gata a-i pune la dispozitie
suma care o necesita pentru lucrarile proiectate. Primind raspuns
afinnativ, am incredintat lui Mandrea milioanele care se cereau
(nu mai tin minte cite, dar in orice caz sub zece) si din aceasta zi
au disparut ca prin farmec toate dificultatile pe care le aveam cu
Sectia I. Ba mai mutt, Borcescu s-a oferit sa-mi dea la societatea
de telefoane (care depindea tot de el, fiind militarizata) oricate
telefoane doresc, insa pe raspunderea mea, pentru evrei. As
am pima da la loarte multi evrei tplefoanele care le fitseserd
ridicate pe vremea legionarilor.
Cu cateva saptrunani inainte fusesera condamnati la moarte
cei patru evrei pentru instalatii de telefoane. Genera lul Borcescu
avea un adjunct, pe colonelul loan Boldur Latescu care se ocupa

exclusiv de evrei. El era un om de inteles .i Linea legatura
permanents intre Borcescu si mine. Pentru a facilita deplasarile,
Centrala Evreilor i-a pus la dispozitie o marina Lasalle de lux.
Genera lul Steflea, seful Marelui Stat Major, care 4i dadea seama
c5 Piki Vasiliu i toti generalii de la Interne nu reusisera sä ma
darfune, si ca ministrul muncii avusese si el un esec, s-a gandit
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ca ar fi mai prudent sa se lepede de fostii lui tovarasi de
prigoana contra mea si sa nu se mai amestece in problema
evreiasca, lasandu-i pe Borcescu $i pe Boldur sa se descurce cu
mine. Astfel, atat la Bucuresti, cat si in toate capitalele de judet,
cercurile teritoriale, care depindeau tot de generalul Borcescu,
traiau in annonie cu Centrala Evreilor din Bucuresti i directiile

ei judetene. Au incetat vesnicele reclamatii ale Marelui Stat
Major, cum ca eu scutesc de munca (serviciul militar) pe toti
evreii necesari apararii nationale, si toate hotaririle mete in
aceasta privinta erau prompt executate.

Am mai putut elibera la cateva mii de evrei din cei care se
gaseau la munca obligatorie (serviciul militar) camete de scutire

de munca cu dreptul de exercitare a profesiei. Numarul celor
scutiti s-a ridicat pang la patruzeci de mii. Acum puteam fi
acuzat cu drept cuvant ca creasem evreilor din Vechiul Regat o
situatie privilegiata, pentru ca majoritatea romlnlor erau

mobilizati, iar majoritatea evreilor erau in posesia cametelor
mete si se puteau ocupa de treburile for. Totusi evreii bogati
erau nemultumiti. Ei ar ti dorit sa tie si liberi, si sa nu plateasca
nici taxe la Centrala.
Cum am mai spus, care dintre taranii romani ce se gaseau la
Cotul Donului nu ar fi dat bucuros un pogon de pamant din cele

trei care le posedau pentru a se intoarce acasa? Mentalitatea
inarilor bogatasi evrei o caracterizeaza atitudinea miliardarului
Izvoranu de la Bacau. El era impus de directia financiara a
Centralei Evreilor la taxa ridicola de dourt milioane lei pentru
cametul de scutire de munca. El era in acel timp un mare
industrial, cel mai important furnizor de postai, al annatei.
Izvoranu a cerut s5-i reduc ,taxa la un milion, in caz contrar el
prefers sa presteze munca obligatorie la militari. Eu am refuzat.

Izvoranu credea ca va fi mobilizat pe loc la industriile lui
militarizate, cum fusese pang atunci. Eu I-am rugat pe colonelul
Boldur Latescu sa-1 trimita pe Izvoranu la un detasament unde

se presteaza munca manuals efectiva. Altadata, cand eram in
dezacord cu Borcescu, un astfel de lucru ar fi fort imposibil de
www.dacoromanica.ro

EU 1 -AM SALVAT PE EVREII DIN ROMANIA

263

obtinut. Acum dorinta mea a fost satisfacuta, iar peste sapte zile,
Izvoranu, care sapa la sosele, mi-a trimis raspuns ca doreste sa

plateasca taxa ceruta de Centrala. Am ridicat taxa la patru
milioane, pe care Izvoranu a platit-o fail a mai face obiectii.
Izvoranu avea in acel timp, dupa informatiile precise pe care le
aveam de la bursa neagra, numai in Elvetia un depozit de 15
milioane franci elvetieni (600 milioane lei).
Eu primeam multe reclamatii, semnate i anonime, prin care
mi se arata ca la Centrala Evreilor lucreaza ca functionari sute de

evrei tineri, feciori de bani gata, care nu plateau nici o taxa
pentru cametele de scutire, avand $i ore de birou foarte reduse,
ceea ce le permitea sa se ocupe $i de comert. M-am convins ca
aceste reclamatii erau justificate. Am dat deci ordin lui Gingold,
presedintele Centralei Evreilor, sa concedieze pe toti functionarii
in varsta de la 18 la 25 ani sa-i inlocuiasca cu oameni lipsiti
de mijloace, care se gasesc la munca. Cei concediati puteau face
cerere pentru exercitarea profesiunii la fume comerciale, platind

taxele de scutire, pe care le va stabili comisia financiarA a
Centralei.

Acest ordin, care se poate gasi
Evreilor

$i

in Gazeta

si

azi in arhiva Centralei

Evreiascd, a provocat o adanca

nemultumire in randul plutocratiei $i a protipendadei politice
evreiesti. Pentru ca toti I i aveau fii "aranjati" la Centrala,
primind lefuri si traind (find bogati) pe spinarea evreilor care
plateau taxe, Gingold $i directorii de sectiuni de la Centrala au
incercat sa saboteze ordinul meu, invocand ca printre evreii de la
munca nu se gasesc intelectuali care sa poata face fats
programului de lucru din birourile Centralei. Atunci am publicat

In Gazeta Evreiascd ca evreii care au facut un an consecutiv
munca obligatorie pot petitiona direct la mine pentru a primi
camete de scutire gratuite, iar in locul for vor pleca la munca alti
evrei tineri, care nu au mai facut munca.

Rezultatul a lost cd am scutit un numdr Insemnat de evrei
care se gdseau fn detafamente de lucru, fdrd a mai trimite altii
in

locul lnr

fdrd ca colnnelul Boldur .Fi Borcescu sd
www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

264

protesteze.Tinerii feciori de bani Bata au primit si ei carnete de
scutire, platind Inset taxele stabilite de directitz financiard a
Centralei.

Hind din nou la Pre§edintia Consiliului de Mini§tri, Mihai
Antonescu s-a gandit set regularizeze qi situatia mea juridica fats

de Centrala Evreilor. Postul de 1mputernicit al guvernului
pentru reglementarea problemelor evreie§ti, care era prevazut
in Legea Centralei Evreilor, dar care de fapt nu fusese ocupat de
nimeni, prin nici o decizie, a Post desfiintat, iar toate atributiile
care prin lege reveneau acestui imputemicit au trecut asupra
unui comisar general al guvernului pentru Centrala
Evreilor. In acest post de comisar general am fo§t numit eu.
Postul era onorific qi nu bugetar86.
Trecerea mea la Presedintie avea multe parti bane §i una
foarte proasta: eram asaltat din toate partite de cereri de bani.
Clientii mei cei mai constanti erau Mihai Antonescu §i doamna
Antonescu (Patronajul). Mihai Antonescu dorea set facet din
judetul Arge§, de unde era originar, un fief electoral §1 in acest
scop cladea biserici, Inzestra §coli, infanta amine etc., iar banii
necesari in mare parte ii dadeam eu, de la Centrala. Doamna
Antonescu avea nesfarsite nevoi de bani pentru Patronaj. Afard
de Presedintie mai era Killinger, care incepand cu al doilea
semestru al anului 1943, dupd defectiunea ltaliei, ducea a lipsd

tot mai mare de "valuta' ronineascii. La toate acestea se

adaugau nevoile extrabugetare de asistenta ale evreilor
(Transnistria, cantine etc: etc.). Toate aceste cheltuieli, enorme,

se acopereau cu taxele de la carnetele de scutire de munca cu
drept de exercitarea profesiei.

Era normal ca cei 4 000 de plutocrati arhimilionari sä
suporte greul taxelor. Aceste taxe erau absolut necesare pentru a
salva viata intregii populatii evreie§ti. Voi vorbi despre
distribuirea banilor evreie§ti mai tarziu, intr-un capitol special.

in a doua parte a anului 1943 evreii au trecut prin doua
situatii extrem de grave, gi numai grape obligatiilor pe care
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le aveau atat nemlii, cat §i romanii fatii de mine ei au scapat
cu viata. Presa evreiasca, plutocratii evrei §i politicienii romani
care s-au napustit asupra mea dupil 23 august 1944, cand s-au
vazut la mal, au "uitat" aceste momente tragice §i este cazul sa le
reamintesc.

La Bucuresti exista un gazetar elvetian pe nume Karl Gyr
despre care am mai vorbit si care fusese in serviciul lui Geissler.
El fiind omul S.S.-iOlor, a intrat in serviciul lui Richter, atunci

cand acesta a fost nu nit ata§at de politie german. Gyr, avand
relatii bune cu Legatia Elvetiana, a recrutat pe curierul acestei
legatii, pe nume Hans Welti, ca informator pentru Richter.
Evreii din Romania, in special sionistii, Filderman §i multe alte
personalitati marcante evreie§ti, duceau o vasty corespondents
clandestine cu strainatatea cu ajutorul Legatiei Elvetiene. Welti,
ca curler diplomatic, ducea aceasta corespondents la Bema 4i
aducea de acolo raspunsurile. Welti fiind in serviciul lui Richter,
ii dadea toata corespondenta evreiasca la fotocopiat, inainte de a

o duce la Bema. Cu raspunsurile care veneau proceda la fel.
Dace Richter ar fi intreprins vreo actiune pe baza continutului
acestor scrisori sursa acestor informatii ar fi secat imediat, in
consecinta el tacea, nu spunea absolut nimic la nimeni §i aduna
mate--;a1. Astfel a format un dosar cu cateva sute de fotocopii.
Cand a considerat Ca materialul adunat nu mai necesita nici o

completare, s-a dus cu tot dosarul la Killinger pentru a pomi
actiunea.
Din scrisorile evreilor rezulta o serie intreaga de fapte extrem

de grave. Voi incepe cu sionistii. Prerdintele sioni§tilor in
Romania era avocatul Mi§u Benvenisti. El imi fusese
recomandat pe vreinuri de Mihai Antonescu si eu ii dadusem o

slujba la Centrala Evreilor. La rugrunintea lui Benvenisti eu
scutisem de mulled' obligatorie (serviciul militar), cateva sute de
haluti organizatie de tineret sionista care invata special
agricultura pentru a deveni coloniti in Palestina, al caror rf era
el pentru care obtinusem autorizatia de a lucra la o ferma Tanga

Bucuresti, arendata de ei, unde faceau practice. Ace§ti haluti
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find considerati saraci, erau scutiti de once taxa fats de
Centrall. Din colectia de documente a lui Richter rezulta cd
.yi aceyti haluti primeau multe milioane de lei de la

Benvenisti

organizatii sioniste din Palestina yi din S.0 A., pentru a
organiza in Romania partizani care trebuiau sd porneascd
acfiunea imediat ce fi-ontul s-ar fi apropiat de hotarele teirii. Din
scrisorile halutilor rezultci ca ei reuyiserd soli procure
puyti-mitraliere, dinamitd pentru a distruge podurile in drumul

de retragere al armatei yi uniforme germane, pentru a putea
lucra mai in siguranfd. Ei mai scriau cd au reucit sd mituiascd
militari romani yi germani, prin care au primit tot armamentul
necesar luptelor de partizani. Mai spuneau ca gra(ie carnetelor
de scutire de muncd primite pe bani grei de la Centrala Evreilor
(aveau carnete gratuite) ei aveau posibilitatea de a se deplasa
in lard yi de a organiza centrele de partizani. Cereau cu fiecare

scrisoare sd li se trimitei alti bani, pentru a putea cumpdra
carnete de scutire pentru alti luptdtori sioniyti, care se mai
gdseau la munca obligatcn-ie istovitoare.
Intr-o scrisoare, unul din haluti, pe nume Come! lancu, spunea

cd 5 000 de partizani suet gata de luptd fi aiti 5 000 acteaptd
numai bani ca sd-si poatci procures armament yi carnete.

Din randul sioni§tilor erau peste cincizeci de semnaturi pe
astfel de scrisori.
Uneori Welti aducea in tars (in scrisori) bancnote americane
§i elvetiene. In general insa, organizatiile sioniste din strainatate
depuneau banii la banci din America sau din Elvetia, pe numele

postulaturii. Aici in tali se gaseau cumparatori, de obicei tot
evrei, pentru valuta depusa in strainatate.
Tot Weld ducea scrisori prin care titularul roman al unui cont

la o banca din strainatate transfera bani pe contul tot in
strainatate al cumparatorului din Romania.

Ajutorul sionist din strainatate nu trecea prin mina unui
singur §ef. Erau multi sioni§ti in Romania carora li se
deschideau de catre comitetele de ajutorare conturi in strainatate.

Mai toate aceste tranzactii se faceau la bursa neagra din
Bucure§ti §i imi erau in mare parte cunoscute prin serviciul meu
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de informatii. Nu cunostearn insa, inainte de a lua cunostinta de
actele lui Richter, provenienta valutei. Imi aduc aminte ca cei
mai marl cumpariltori de valuta is Bucuresti erau fratii Karmitz
(Drogheria "Standard"), domnul C. Angelescu (liberal),
Ungureanu (negustor de faianta), Rosenblat, Medvedief,
lzvoranu etc.
Benvenisti intr-o zi mi-a cerut un carnet de scutire de munca

pentru un sionist sarac de la Botosani, care oferea o taxa
de 2 000 lei la Centrala. Eu i-am aprobat carnetul gratis. In
corespondenta lui Richter era un pasaj unde Comet lancu scria:
"In sfar.yit am retLyit sd obrinern.ci pentru fi-atele urnia numele

evreului din Boto.yani --un carnet. A trebuit lath sd phitim
500 000 lei."
Bineinteles ea sionistii in scrisorile for cereau bani pentru a
putea ajuta pe fratii din Transnistria, carora in realitate cum se
poate constata i azi nu le-au dat niciodata nimic.
Tot prin Welti ducea si Iderman toatii orespondenta en
Jonquil din S.U.A., al cdrui repre:entant era. El primea in medic

100 000 de dolari pe lund. Principalul lui cal de bdtaie erau
evreii din Transnistria, pe care nu ii ajuta cu nimic. Doctorul
Gingold avusese insa naivitatea de a-1 numi pe Filderman
Intr -un comitet de asistenta pentru evreii din Transnistria, care
exista pe taiga Centrala Evreilor. Prin aceastil numire Filderman
iii facuse o carte de vizita, insa comitetul nu a vazut niciodata
culoarea banilor gangsterilor.

Filderman mai avea Inca un sistem ingenios de a stoarce
banii de la Joint. El find in apropierea Centralei si avand si
multi informatori, in primul rand pe Dolfi Grossman, atla
chestiunile pe care le supuneau aprobarii maresalului Antonescu
sau lui Mihai Antonescu. Dau ca exemplu: readucerea evreilor
din Dorohoi, deportati in tara, permisiunea de a trimite
medicamente, haine etc. in Transnistria, desfiintarea interzicerii
pentru evrei de a cumpara alimente in plata inainte de ora 10,
anularea ordinului dat de unii prefecti militari din Moldova ca
evreii sa poarte semnul lui David pe piept; evacuarea sinagogilor
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ocupate de armatl; restituirea spitalelor evreiesti, ocupate de
militari, Centralei etc.
In aceste cazuri Filderman, in calitatea sa de rege neincoronat
at evreilor, adresa $i el o cerere maresalului Antonescu, cerand
personal aprobarea chestiunii, pentru obtinerea careia eu
intervenisem. De cele mai multe on cererea lui Fildennan sosea
la Presedintie cand chestiunea era gata aprobata. Filderman avea
insa grija sa inregistreze cererea, luand numar. El trimitea copies
cererii cu numdr de inregistrare Jointului in S.U.A., arcitand cd
gratie sacrificiiior bdnesti ale evreilor din S.U.A. el a reusit sd
obtind ceea ce in realitate obtinusem eu.

Eu cunosteam de mutt petitiile lui Fildennan, care nici nu
ajungeau pans la maresalul Antonescu, si le atribuiam faptului
ca el nu putea sa uite Ca fusese presedintele Uniunii
Comunitatilor Evreiesti $i dorea sa se afle si acum in treat* insa
documentele lui Richter m-au luminat.
Cu toate ca sionistii si doctor Filderman au monetizat in mod
criminal nenorocirile populatiei evreiesti din Transnistria, dupes
23 august au fost considerati ca victime si eroi. lar eu, care am
salvat in 1944 evreii din Transnistria (cum voi arata mai jos), am
fost condainnat la moarte find "prototipul agentului hitlerist".
Killinger si Richter, in care se trezise iar S.S.-istul, au hotarit

sa mearga la maresalul Antonescu pentru a cere sanctiuni
imediate. Norocul evreilor a fost ca am fost chemat $i eu de
Killinger si Richter pentru a lua cunostinta de continutul
documetitelor. Mi-am dat seamy cd dacd Killinger merge la
maresalul Antonescu, va incepe 1111 pogrom mai teribil ca cele
de la Iasi sau Odessa. In cel mai fericit caz s-ar fi multumit sd

evacueze populatia evreiasca in Transnistria. Din primal
moment eu cram convins cd toatd chestia Cu pardzanii si
munitide era a escrocherie inventatd de sianisti pentru a stoarce
bani de la Aliati.

Am spus lui Killinger ca sunt absolut convins ca ne gasim in
fata unor escroci si nicidecum partizani. Daces el insa va merge
la maresalul Antonescu, acesta nu va mai pierde timpul ca sa
MCA cercetari si va dicta pe loc sanctiuni, mai cu seamy pentru

www.dacoromanica.ro

EU I-AM SALVAT PE EVREII bIN ROMANIA

269

lui Filderman s-ar putea deduce ca el
(maresalul) este venal. In acest caz Centrala va fi desfiintata, iar

ca din scrisorile

eu voi avea de suferit pentru ca am dat carnete de scutire de
munca halutilor. Am propus lui Killinger ca eu, impreuna cu
generalul Nicolae Palangeanu, prefectul Politiei Capitalei, pe
care el it cunostea bine de la mesele saptamanale, sä facem o
cercetare serioasa, iar daca vom stabili ca este vorba numai de
escroci, toti halutii sa .fie trimi§i Intr -un deta.ament special de
munch' grea la sosele, cu exceptia celor care au auk legile tai"
prin corespondents clandestine §i trafic de bursa neagra, carora Iff
se vor aplica pedepsele prevazute de lege. Killinger, care stia cri
odatd cu disparitia Centralei ar Inceta sd curgd fondurile de la
9i care nu era chiar asa de sigur ca Richter ca ne gasim in
fata unui complot militar, pentru ca in trei ani de sedere in tarn
invatase sa cunoasca mentalitatea balcano-levantina, mai cu

mine

seams a evreilor spanioli de tipul lui Benvenisti, a acceptat
propunerea mea cu conditia ca daca vom descoperi o latura
complotista sa fie instiintat imediat, pentru ca el sa mearga cu
Richter la maresalul Antonescu.
Richter mai avea un bucluc. El promisese lui Welti ca in ziva
cand va face uz de documentele fotocopiate Ii va da 6 milioane
de lei pentru ca Welti, find atunci nevoit sä paraseasca slujba de
la Legatia Elvetiana, sa aiba cu ce teal. Welti dorea sä cumpere
un apartament $i sa deschida un restaurant la Bucuresti. Cand

Richter a luat acest angajament, neavand bani, se gandea sä
ceara bani de la mine. Acum venise acest moment. Eu am
promis ca voi da acesti bani dupe ce vom merge impreuna la
generalul Palangeanu.

Din colectia de documente a lui Richter am ales pe acelea
care se refereau la organizarea partizanilor, lasand deoparte
corespondenta lui Filderman si tot ce era de nature, pur
financiara, si am mers cu Richter la generalul Palangeanu. Am
cerut lui Palangeanu sa aresteze pe toti semnatarii acestor
scrisori, fare zgomot, si sa descopere armele, dinamita,
uniformele etc. Fiind prieten cu el si stiind ca este un protector
al evreilor, 1-am rugat sd nu comunice Inca' nimic maresalului

www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

270
Antonescu si Ministerului de Interne,

pentru cd eu am

convingerea ca ne gdsin2 in fata unei escrocherd si nu a unui
complot. Palangeanu find §i el de aceasta parere, a acceptat
propunera mea.

L-am scos din cauza pe Filderman, pentru ca dupii legea
devizelor nu putea fi considerat un delict faptul ca transfera
devize de provenienta strains, care se gaseau in strainatate, de pe

un cont de banca pe altul. Or, Filderman nu primise *i nu
negociase, ca multi dintre haluti, bancnote straine. Daca am fi

incercat sa arlitam Jointului ca este escrocat de Filderman,
desigur nu am fi fost crezuti si nu am fi ajutat cu nimic situatia
materials a evreilor din Transnistria. Punandu-1 insa pe
Filderman in cauzil, mare§alul Antonescu ar fi luat cuno§tinta de

scrisorile in care era insinuat ca guvernul

deci el, de care

depindeau aprobarile in chestiune este venal. Cum Filderman
se considera i era considerat conducatorul spiritual al evreilor
din Romania, maresalul Antonescu, ap cum it cuniVeam, ar fi
luat masuri drastice contra tuturor evreilor. Richter era foarte

nemultumit ca Filderman nu va fi arestat, insil a trebuit sa
accepte punctul meu de vedere, pentru ca daca Centrala Evreilor

ar fi fost dizolvatii de mare§alul Antonescu nu ar mai fi avut
posibilitatea sa platesca lui Welti. .Stiam de la Mihai Antonescu

ea maresalul Antonescu in mai multe riinduri a exprimat
piirerea ca nu intelege rostul Centralei Evreilor pe care an
propus-o nemtii, ea find in realitate a institutie de protectie a
evreilor, care nu aduce nici un folds statului.
Generalul Pillangeanu a facut vreo 20 de arestari din randul
sioni§tilor, in cap cu Misu Benvenisti. Unul din cei arestati, pe
nume Comet Iancu, halut, avea in buzunar un cec de un milion
lei, asupra unei banci din Bucure§ti, semnat de Benvenisti. El a
mituit pe comisarul care-I arestase si a fugit. Peste cateva zile a
fost rearestat. Din cercetarile facute de politie s-a constatat

din primul moment, ca" toata organizafia de partizani era
imaginary si avea ca scup stoarcerea de Tonduri. Mihai
Antonescu atland ca protejatul sau Benvenisti este arestat, 1n-a
chemat de urgenta pentru a-i da explicatii. Spunandu-i despre ce
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este vorba, m-a rugat sa fac in asa fel ca Benvenisti sa fie scos
din cauza, tars ca nemtii sa ridice obiectii. Palangeanu era de
parere ca Benvenisti era cel mai vinovat i ca halutii urmasera
exemplul dat de el. Totusi, Benvenisti a fost scos din cauza!!

Cativa haluti au fost dati in judecata si condamnati de
Tribunalul Militar la 2-4 ani de inchisoare". Dupa punerea in
libertate a lui Benvenisti, care statuse arestat doua zile,
maresalul Antonescu a aflat de "complotul" sionist 1i ne-a
chemat, pe generalul Palangeanu i pe mine, ca s5-i dam
lamuriri. Noi i-am aratat ca este vorba de o escrocherie si de un
trafic de devize. Maresalul a cerut ca vinovatii sa fie judecati, iar

Mihai Antonescu, care era prezent, sa faca o nota de protest
Legatiei Elvetiene. Mihai Antonescu a raspuns ca a si vorbit cu
ministrul Elvetieim, care a declarat ca curierul diplomatic lucra
pe cont propriu, deci tars stirea legatiei, §i ea a fost concediat.
Astfel s-a terminat a afacere care ar fi putut sa cad urmdri
tragice pentru populatia evreiascd.

Mihai Antonescu, caruia i-am spus tot istoriciil acestor
documente, a Minas uimit ca am reusit sa-1 impiedic pe Killinger
de a interveni personal pe langa maresal, intr-o vreme
(retragerea armatelor germane) cand de la Berlin se daduse
cuvantul de ordine: Distrugerea evreilor!

El mi -a repetat in multe randuri cd nu ar fi reus4 sd
frnpiedice trinuterea evreilor in Transnistria, care sig ur ar fi
hotdrit-o maresalul.
Polonia si Rusia au fast otnoriti sure de
viii de evrei sub pretextul ca ar putea fi parti:ani, dar halutii
nostri, care se rnandreatt de a fr parti:ani si cereau bani pentru
a mind ostasii romani si germani!! Este drept ca peste cateva

luni, astfel cum voi arata mai jos, acelasi maresal Antonescu
mi -a aprobat readucerea evreilor din Transnistria in tarn. Acest
fapt nu este in contrazicere cu cele expuse.
In

1943 Antonescu credea Inca in victorie, pentru ca

Killinger ii spusese i imi spusese i mie ca feldmaresalul Erich
von Manstein considera situatia strategics atat de buns, incat ii

ceruse lui Hitler 20 de divizii de pe frontul de vest (probabil
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blindate), obligfuldu-se in schimb sä rostogoleasca (aufi-ollen)
frontul rusesc de la sud spre nord. Mai tarziu s-a aflat ca Hitler
i-a refuzat aceste divizii, invocand ca batalia decisiva se va da pe

frontul de vest $i nu de est, iar Manstein, pentru ca calcase
consemnul, care era "sa nu se ceara intariri pentru frontul
rasaritean", .a fost scos din comma. Abia dupa aceastA

intamplare, maresalul Antonescu a inceput sa se indoiasca

de victorie. Mihai Antonescu mi-a spus ca atunci cand

maresalul Antonescu a aflat despre destituirea lui Manstein, a
banuit ca Hitler nu mai dispunea de rezerve, pentru ca era prea
copilaresc de a considera frontul rusesc un front secundar.

Astfel, cum convenisem cu Killinger, am anulat la 150 de
1i haluti cametele de scutire de munca, iar Marele Stat
Major a format cu ei un detasament de munca care a kicrat in
sionisti

nordul Moldovei la sosele. M-am intalnit cu acest detasament in
martie 1944, cu ocazia ofensivei rusesti la Iasi. Toti halutii erau

foarte bine echipati, voiosi

$i

sanatosi. Ei mi-au trimis o

delegatie pentru a-mi multumi ca nu i-am predat nemtilor, astfel
cum se asteptau!
Curierul Welti a primit din mina lui Richter 6 milioane lei .i
nu a mai auzit niciodatA nimic despre el.

La cateva zile dupa afacerea curierului elvetian, evreii din
Romania au trecut prin momentul cel mai grew din toti acesti ani
tragici (1940-1944).
Am avut ocazia sa arat mai sus ca Mihai Antonescu, cu toate
Ca era ministrul de exteme al Romaniei, nu avea relatii personale

cu conducatorii hitleristi de la Berlin, iar maresalul Antonescu

fusese rugat sa nu fie insotit de Mihai Antonescu cu ocazia
vizitelor pe care le facea la Berlin lui Hitler. Nici Killinger nu
avea relatii cu Ministerul de Exteme, decat cu ocazia meselor
din.sbiroul meu.

In iama 1943-1944 Richter a primit de la Hinunler, din
Berlin, prin curier special, o scrisoare adresata lui Mihai
Antonescu cu ordin de a i-o inmana personal. Prin aceasta
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scrisoare, redactata in termeni magulitor de amicali,

Himmler, trecand peste mareplul Antonescu, ii cerea lui

Mihai Antonescu nici mai mult nici mai putin decat
extradarea tuturor evreilor din Ardealul de sud qi din
Banat, pretextand ca armata germana duce lipsa de brate de
munca in atelierele militare din Polonia.
Mihai Antonescu era $i vanitos i fricos. Himmler era mai
mult ca oricand omul zilei la Berlin, iar Mihai Antonescu se
vedea iar intrat in gratiile guvemului german. Fara a sta mult pe
ganduri, rugandu-1 pe Richter sa astepte cateva minute, Mihai
Antonescu a trecut in biroul maresalului $i ambii au hotarit si

dea curs cererii lui Himmler, scapand astfel de miqcarea
iredentista maghiara din Ardeal, ai card purtatori erau
evreii.

Mihai Antonescu a dictat deci, Richter find de fats,
faspunsul afirmativ al guvemului roman, punand ca singura

conditie ca transportul sd se faces cu garniruri germane,
Romania ducand lipsd de vagoane. Richter, odata in posesia
acestei scrisori, jubila. Abia rotors la Legatia Germans, a
comunicat telefonic ministrului Himmler la Berlin rezultatul
audientei sale, iar raspunsul a fost inmanat curierului S.S.
special, care astepta. Tocmai in acea zi eu lipsisem din
Bucuresti, iar intorcandu-ma seara, Richter mi-a comunicat la
telefon marele succes obtinut de el in audienta avuta. Tarziu
seara, am fost chemat de urgenta de Mihai Antonescu la vila din
Baneasa, unde locuia. El mi-a spus, punandu-mä in curent cu tot
ce se intainplase, ca reflectand bine regrets mutt faspunsul pripit
pe care 1-a inmanat lui Richter. Acura el ma raga sd gdsesc o

modalitate penult a scrim de necesitatea de a deporta evreii
ardeleni.
I-am spus lui Antonescu ca nu vad Inca nici o posibilitate de
a repara greseala comisa $i ca ma voi consulta $i cu Killinger.
Am mai spus lui Antonescu ca plecarea evreilor din Ardeal va
dezorganiza complet industria si comertul din aceasta regiune,
iar locurile vacante vor fi ocupate de sasi $i de svabi.
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A doua zi m-am dus la Killinger, la ora obi§nuita, §i i-am
spus ca Mihai Antonescu a dat raspunsul lui Himmler fora sa se
consulte cu mine, iar plecarea evreilor din Ardeal va fi o grea

loviturri, nu numai pentru industria regionals, dar §i pentru

Centrala Evreilor, evreii din Ardeal find, dupa cei din
Bucureti, cei mai instariti din tali, ei suportand 50% din totalul

`axelor impuse de noi. Am adaugat ca eu nu ma voi preta la
imoralitatea de a excepta de la deportare pe evreii bogati fi
indispensabili productiei §i comertului, pentru a lovi numai in
ceilalti. Killinger mi-a raspuns ca Berlinul este in posesia
raspunsului lui Antonescu

gi ca el nu mai poate face nimic, mai
cu seams find vorba de Himmler. El m-a sfatuit sa ma duc la
Berlin, sa-mi incerc norocul cu Hinunler. Tot ce Killinger
spunea ca poate sä facri era sa ma recomande Ministerului de
Exteme German, aratand scopul vizitei mele in Germania §i

danduli parerea ca plecarea evreilor din Ardeal nu ar

fi

oportuna din punct de vedere economic nici Reichului, nici
Romaniei. Killinger se oferea sa comunice Ministerului de
Exteme German ca Mihai Antonescu a comic o grewala de a da
un consimtrunant frail a se consulta cu specialistul in materie.
Solutia lui Killinger nu prea inn suradea, pentru mai multe

motive. Aveam in anturajul lui Himmler doi dumani, pe
Geissler §i pe Bohme. Afars de asta, cand parasisem Germania
in 1936, astfel cum am aratat mai sus, nu am nimas in termeni
prea buni nici cu Rosenberg, nici cu Schickedanz Fi refuzasem
invitatia lui Rosenberg, transmisa prin Maletke, de a-mi relua
activitatea la ziarul Volkischer Beobachter.
Am exprimat Fara inconjur temerile mete lui Killinger si am

adaugat Ca daca Hinunler ar dori sa se razbune, iar eu

as

disparea pur
simplu in Germania, deportarile s-ar face Vara*
piedica, iar politicienii din Romania nu ar plunge dupa mine.
Killinger nu s-a aratat deloc mirat de banuielile mele, pentru at'
el se curnVea cu Himmler mai pine ca mine. Mi-a spus insa ca
va vorbi la telefon cu Ministerul de Exteme German pentru a
obtine pentru mine o invitatie oficiala a Reichului, astfel ca voi
fi

In siguranta. Afars de aceasta urma ca §i Richter sa ma

acompanieze.
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Killinger s-a tinut de cuvant §i Inca in cursul zilei a transmis

guvemului roman o invitatie oficiala pentru mine din partea
Ministerului de Exteme German. Fapt interesant este ca tot in
aceasta zi am primit la biroul meu vizita unui domn Gattenburg,
pe care it cunoteam, el fiind unul din secretarii lui Maniu.

Maniu, pe care eu nu-1 cunopeam personal, aflase despre
deportdrile evreilor, care urmau sd se facd fn Ardeal .yi imi
comunica prin Gattenburg cd el nu este pentru lagdrele din
Transnistria pi nelegiuirile comise acolo, nui va trimite pe mine
la conferinta de pace pentru a rtispunde. Acest mesa) a fost
preludiul la titlul pompos de "criminal de rdzboi" cu care m-au
dotat In 1946 politicieni i fi-anco-romani.

Afars de asta Maniu dadea dovada de o incon§tienta §i de o
rea-credinta totals. Maghiarofobia iI impingea papa la crima, iar

pe mine ma facea responsabil de o situatie in care nu aveam
absolut nici un amestec. Acest Gattenburg, find relativ tanar,
sigur mai traieqte §i poate fi interogat.
Vestea despre deportarea evreilor din Ardeal s-a raspandit ca
un fulger. Mihai Antonescu era asaltat de telefoane 1i raspundea
ca chestiunea este Inca in studiu. Richter §i cu mine am plecat cu

trenul prin Polonia. La Berlin la gara "Friedrichsstrasse" eram
Weptati de un delegat al Ministerului de Exteme German, care
ne-a condus la Hotel Eden. Richter nu a limas in Berlin decat
cateva ore qi a plecat sa-§i vada familia in vestul Germaniei. Am

fost condus la Ministerul de Exteme, unde Joachim von
Ribbentrop find absent, un director mi-a spus ca Himmler, de

care depindea chestiunea in care venisem la Berlin, a fost
anuntat de sosirea mea §i va discuta cu mine. Am fost condus de

un reprezentant al Ministerului de Exteme la sediul S.S.-ului,
unde am fost prezentat lui Ernst Kaltenbrunner §i lui Suhr.
Ace§tia doi, dupa ce m-au ascultat cu multa atentie, mi -au spus
ca chestiunea pentru care venisem nu o poate solutiona decal
"§eful", pe care il voi putea vedea seara la masa, find invitatul
lui in casa oaspetilor, pe o insula din Wannsee.
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Kaltenbrunner cunostea proiectul cu evreii din Ardeal fi
imi spunea cif s-au fi dat dispozifii Direcliei Calor Ferate
pentru a pregilti garniturile necesare transportului.
Am dejunat la Hotel Eden cu Kaltenbrunner, Suhr pi alti doi
ofiteri S.S. M-am ferit sa vorbesc de Geissler si B6hme. Dupa

masa a venit directorul de la Exteme cu care vorbisem
dimineata, pentru a-mi arata Berlinul. 1-am spus ca eu cunosc
Berlinul mai bine ca Bucurestiul, astfel ca ne-am multumit sa
luarn impreuna o cafea. Cu aceasta ocazie am aflat ca Kil linger
rugase Ministerul de Exteme German sa faca tot posibilul ca
calatoria mea sä nu fie zadamica, pentru ca $i el era convins ca

deportarea evreilor ardeleni va produce o criza economics
dureroasa.
Seara am fost condus de Suhr la casa oaspetilor S.S.-ului din

Wannsee. Aceasta casa era extrem de luxoasa. Hinunler nu era
prezent si trirnisese vorba sa nu fie asteptat cu masa pentru ca,

fiind retinut, va veni mai tarziu. Am stat deci la masa cu
Kaltenbrunner, Suhr i alti doi ofiteri superiori S.S. Luxul
acestei mese era in contrast cu. saracia pe care o constatasem in
Berlin, unde nu se putea cumpara absolut nimic fora cartels.
Conversatia cu Kaltenbrunner si tovarasii sai nu a fost animata.
S-a discutat de petrolul romanesc .i am fost intrebat de motivul
seaderii productiei. Am mai fost intrebat de Kaltenbrunner daca
printre evreii din Romania se gasesc multi meseriasi, ca croitori,

blanari, electricieni etc. Pe vremea aceea nimeni nu cunostea
insa realitatea despre soarta evreilor din Polonia. Eu ca si toata

lumea credeam ea evreii sunt pusi la munca istovitoare. La
intrebarea lui Kaltenbrunner am raspuns micsorand numarul
meseriasilor evrei, marind in schimb numarul comerciantilor,
despre care presupuneam ca nu au cautare.
Foarte tarziu, sega, a sosit .i Heinrich Himmler. Eu, cum am

mai spus, nu it anosteam, it vazusem doar de multe on la
NUmberg, pe scena. El s-a scuzat ca nu a putut veni mai
devreme si m-a intrebat daca op fi dispus "la o cafea" sa-i
comunic scopul vizitei mete. La un semn al lui Himmler toti
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colaboratorii sai s-au eclipsat si am rams singur cu el. 1-am
spus ca Mihai Antonescu, influentat de dorinta de a satisface
Hirt= ler, si-a dat consimtamantul la
deportarea evreilor transilvaneni fara a- cunoaste adevarata
cererea domnului

situatie pe care o ocupa multi din acesti evrei in viata economics

a tarii. Romania nu este o tail care se poate compara cu
Germania. In Germania, toti evreii care au fost sco5i din viata
eeonomica a Reichului au fost cu usurinta Inlocuiti de calfe
germane. In Romania o inlocuire a evreilor cu cadre romanesti
este Inca imposibila. In Romania, in toate timpurile, industria si

comertul an fast in mans strainilor ,si in special a evreilor.
Romanii sunt agricultori, functiQnari, avocati $1 doctori. In
Ardeal si muncitorii de la fabrici sunt in mare parte evrei. Astfel,

numai la Timisoara si la Arad sunt 14 000 de evrei (bilrbati
femei) muncitori la fabrics. In fabricile ardelene Si banritene
lucreaza una mie cinci sure (1 500) de tehnicieni evrei. Este
drept ca intreprinderile comerciale i industriale evreiesti au fost
romanizate in toamna anului 1940, insa aceasta romanizare este
din nefericire Inca teoretica. Evreii din posturile de conducere
comerciale si 'industriale, in urma etatizarii din 1940, au fost
dublati de personal romanesc, acest personal nu avea insa nici o
pegatire tehnica sau comerciale, astfel ca nici azi nu este Inca in
masura de a-i inlocui pe evrei. La asta se adauga ca cei mai
multi dublanti sunt mobilizati. Muncitorii evrei din fabricile
textile nu au fost dublati si nu pot fi inlocuiti de azi pe maine cu

mina de lucru adusa ge la tarn, meseria for bind de mare
specialitate.

Aceste argumente gi multe altele le-am intarit prezentand
statistici complete de la directia statisticii a Centralei Evreilor.
Am mai spus lui Himmler sa contioleze la Camera de Cornert
Romano - Germans din Berlin si va constata ca toate industriile
i finnele comerciale importante germane sunt reprezentate in
Romania de evrei.
Hinunler s-a dovedit intelegator, s-a aratat insa nemultumit
de faptul ca dilduse dispozitii la cAile ferate germane pentru
transportul evreilor, iar acum trebuiau contramandate. In
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concluzie, Himmler m-a intrebat dac.A cred ca in 6 luni evreii
din Romfinia vor deveni "disponibili", accentuand ca suntem
in mare intarziere fata de celelalte sari europene. Am raspuns ca
voi raspunde la aceasta intrebare la Bucure§ti, pentru ca ramfule de

vazut daca Mihai Antonescu va putea face demobilithile de
romani necesare in vederea inlocuirii evreilor. Am adaugat ca
aceasta inlocuire nu depinde de mine, care conduc Centrala
Evreilor, ci de Ministerul Muncii $i de Ministerul Romanizarii.

Himmler m-a insarcinat sa comunic lui Mihai Antonescu
sa faca in aqa fel ca dupa 6 luni sa disparA toate dificultatile
ilustrate de mine, care stau in calea deporthrii evreilor din
Ardeal. Himmler 1-a chemat pe .Suhr, care astepta in camera
vecina, gi i-a dat ordin sä .contramandeze imediat la directia
cailor ferate plecarea gamiturilor spre Romania. Himmler a mai
stat cu mine de vorba un sfert de ora, interesandu-se de "prietenul"
sau Killinger despre Miscarea Legionary din Cara. A mai spus sa
comunic maresalului Antonescu gi lui Mihai Antonescu ca speri in

curand sa poata vizita Romania. Tarziu noaptea, Himmler s-a
scuzat ca este nevoit sä piece, spunandu-mi ca casa oaspetilor $i
subaltemii sal imi stau la dispozitie.

Am limas deci cu Kaltenbrunner

gi subaltemii sal, iar
influenta bauturilor franceze a mai dezlegat limbile. Astfel am
aflat ca Kaltenbrunner Si Suhr erau foarte mirati de pasuirea pe
care o obtinusem de la seful lor. A doua zi, dupa aceasta noapte
memorabila, m-am prezentat la Wilhelmstrasse (Exteme) unde
am exprimat lui Ribbentrop multumirile lui Mihai Antonescu
pentru sprijinul aeordat. Am telefonat la Ministerul Rasaritului

(Ostrninisterium) pentru a vorbi cu Rosenberg, el find insa
absent am vorbit cu Maletke, cu care am luat dejunul.

Am aflat de la el al cu rase ani In urmci Goga ceruse lui
Rosenberg ca eu sci fiu arestat cu ocazia unei cdldtorii la Berlin,
iar Rosenberg nu ficsese de acord. Tot de la Maletke am aflat cd
situatia din Ungaria era tulbure fI cd conducerea germand

regretti acum dictatul de la Viena, care Instrdinase simpatiile
romanilor fi ale sarbilor, aduclind In schimb povara italiand.
De cand cu defectiunea italiand, spunea Maletke, ungurii cautd
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sd se sustragd de la nice efort militar serios, ia, lui Antonescu

nu i se poate cere mai multytiind cd opinia publicd romaneascd, ca drept cuvant, este antigermand.
Aceasta declaratie a lui Maletke oglindea, desigur, si parerea
lui Rosenberg, si mi-am adus aminte de ea mai tarziu, cu ocazia
arestarii regentului Miklos Horthy, in unnatoarele imprejurari:

Eram intr-o dimineata la Kil linger, cand el mi -a povestit
intamplarile din Ungaria si arestarea lui Horthy. In cursul
conversatiei mi-a spus urmatoarele: "Iti vorbesc nu in calitate de
ministru al Germaniei, insd dacd as ji in loud lui Antonescu nu

as sta pe ganduri si as intro cu cele 7 divi:ii, care le am la
granita ungard, in Ardealul de nord. Insd repel, nu a vorbit
ministrul Germaniei."
lqind de la Killinger, I-am ifitalnit pe Ritgen, care mi-a spits:
"Ce mai asteaptd Antonescu? De ce nt«icupd Ardealul?" Am
repetat aceste cuvinte imediat lui Antonescu, spunandu-i ca facand
legatura cu ce mi-a spus Maletke la Berlin, consider ca cuvintele
lui Killinger trebuiau interpretate ca o invitatie catre not de a ocupa
Ardealul. Mare alc.. Antonescu a. stat pe ganduri si a hotarit "sa nu
provoace incurcaturi lui Hitler". Viitorul a dovedit ca Antonescu
Ikea mai bine daca unna sugestia lui Killinger. De altjel, hind in

1946 cu Antonescu la Maya, el mi-a spas in dead riludui eci
regretd cd a pierdut acacia de a reunifica Ardealul, lasnnd
aceasta operatiune altora, care au j ktit-o cu sacrificii mai marl
pentru ford ctecia s -arfi cerut Cu oce,4 ,(1cdderii lui North)).
1

Dupa Intrevederea mea cu Maletke am trecut .i pe la Legatia
Romans din Berlin, unde I-am gasit pe Alexandru Hodo omul
lui Goga care era atavt de press cu grad de ministru. El nu era

in gratiile Ministerului de Externe German, pentru ca fusese
omul de Incredere al lui Goga, despre care nemtii acum spuneau
ca a fost marioneta lui Carol al II-lea.
Am regretat mutt ca nu am putut intalni la Berlin pe prietenii
mei Schon §i Bresse. Richter, care lipsise din Berlin douil zile,
s-a intors si a ramas foarte niirat de pasuirea obtinuta de la
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Himmler. El mi-a spus ca plecase din Berlin pentru ca prevedea
ca cererea mea va fi respinsa $i nu dorea sa fie eras in discutiile
care urmau sa aiba loc, el ga'sindu-se intre ciocan §i nicovala
(Killinger §i Himmler).

Am plecat in acee4 zi, insotit de Richter, prin Po Ionia, la

Bucure§ti89. Am fost insotit la gars de un director de la

Ministerul de Exteme. Cum eu observasem la Ministerul de
Exteme o mare saracie de tigari §i alimente, am promis acestui
director ca, atunci card voi sosi la Bucuresti, voi trimite 500 de

pachete individuate cu tigari §i alimente functionarilor de la
Wilhelmstrasse prin curierul Legatiei Germane. Acest cadou, am
spus, este din partea ministrului Killinger.

Astfel s-a putut repara marea gre§eala facuta de Mihai
Antonescu §i aprobata de mare§alul Antonescu, de Care
"prototipul agentului hitlerist". Pentru ca astfel am fost calificat
in actul de acuzare in fata Tribunalului Poporului in anul 1946!

In aceasta expunere eu am aratat exact cum s-a desfa§urat
toata chestiunea deportarilor din Ardeal. Pentru ca activitate mea
in aceasta problems a fost bagatelizata de politicienii romani §i
de Tribunalul Poporului, doresc sä mai fac unele precizari.

Masai Antonescu nu m-a autorizat sd er anularea aprobdrii
date in numele bd. El a spus: "Fd ce stii, cautd de aranjea:d
etc." Era §i normal, pentru ca nu se putea decat face de ras,
cerand fata de o persoana atat de importanta ca Himmler
revenirea asupra unei aprobari date cu cateva ore inainte, intr-o
chestiune atat de grava ca deportarea evreilor, ceruta prin curier
special. Eu am utilizat numele lui Mihai Antonescu, spunand ca

a facut o prostie, pe care o recunoate, neconsultandu-se cu
mine. Eu sunt acela care am cerut amanarea, pentru motive
.economice. Un prototip de hitlerist ar fi spus lui Antonescu ca
este bine ce a facut, ,§i nici nu s-ar fi gandit sa mearga la
Killinger. Ba mai mult, ar fi spus lui Killinger daca Mihai
Antonescu ar fi incercat o tatonare prin alts persoana sa nu se
amestece in treburile lui Himmler. De altfel, Killinger, cum am
aratat, nu era deloc domic sä alba un nou conflict cu Himmler,
jar ministrul de exteme german, Ribbentrop, trimis raspuns,
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cum am argat, ca problema depinde numai de Himmler. Mihai
Antonescu era atat de vanitos, incat nu ar fi facut personal mea

culpa fats de Himmler, chiar daca ar fi fost in joc existents
tuturor evreilor din Romania $i Transnistria.

In ce ma priveste "prototipul agentului hitlerist din
Europa" a$ fi putut, daca la mijloc ar fi fost numai o problema
economics nationals $i de bani (taxe catre Centrals), sa opresc in
Romania pe toti evreii milionari din Ardeal 1i sa-i predau pe
ceilalti, Inlocuindu -i cu sa$1, $vabi ci maghiari. Sasii atat
asteptau.
De altfel, Ritgen mi-a spus ca cererea lui Himmler de a i se
preda evreii din Ardeal a fost provocatii de Andreas Schmidt,
Seful partidului hitlerist at sasilor si Svabilor din Romiinia"
care doreau sa ocupe locurile decinute de evrei in industrie Si
comerf. Mi s-a mai spus, atat in 1944 cat $i in 1946, CI oricine
s-ar fi dus in locul meu la Berlin ar fi obtinut amanarea. Deci nu
este un merit. Si aceasta afirmatie este in totul gresita $i inspirata
de rea-credinta.
Intai, care este romanul care ar fi primit o invitatie oficiala a
Reichului de a veni la Berlin, pentru a discuta o problema
interesanta, flea a fi acreditat de guvemul roman? Eu am obtinut

aceasto invitatie oficiald numai gratie lui Killinger. Ea !inert
loud unei acreditdri din partea Romaniei. Pentru altul Killinger
nu ar fi fdcut interventia la Ministerul de Externe German.
In al doilea rand, Ministerul de Exteme German a coinunicat
lui Killinger, dupa Intoarcerea mea in tall, ca Himmler a pasuit
deportarile pentru ca argumentele invocate de Lecca, sprijinite
pe o bogata documentare, au fost convingatoare. Eu insa spun ca
intr-o discutie asa de delicata cu Himmler, argumentele nu sunt
suficiente, trebuie sa mai cunosti si ambianta $i limba. Mara de

asta, am avut norocul ca Himmler, care Oa foarte bine cg eu
sunt puscariasul de la Paris si adversarul lui Geissler $1 al
legionarilor din timpul rebeliunii din 1941, se mai distantase de
Horia Sima, de cand Antonescu intrase in razboi alaturi de Hitler

$1 de cand Sima facuse Inscenarea nereusita de a fugi din
Germania.
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Himmler, in cursul conversatiei, mi-a spus ca intentioneaza
sa ne "usureze" si de evreii din Vechiul Regat, dupa preluarea
celor din Ardeal. Deci pdsuirea pe care am obtinut-o a salvat

viata evreilor din Regal, cat si a celor din Transilvania.

Maresalul Antonescu, dacii ar fi intrat pe panta deporldrilor,
ar fi fcicut si el ceea ce a ficut mai tarziu Szdlasi in Ungaria.
Mai erau romani din cercurile politicienilor care spuneau,
dupa intoarcerea mea in tara, ca s-au contramandat deportarile
pentru ca evreii in-au mituit 1i ca eu inscenasem toata istoria
deportarilor pentru a. trage foloase materiale. Aceasta calomnie
vulgara nu sta in picioare, pentru ca ar fi insemnat ca eu lucram
in aceasta "punere in scena" de acord cu Himmler, cu Killinger,
cu Mihai Antonescu §i cu marealul Antonescu!

C5nd am sosit la Bucure0 ata Mihai Antonescu, cat $i
Killinger s-au aratat foarte multumiti de rezultatul obtinut. Am
spus lui Killinger ca tin la dispozitia sa 500 de pachete pentru

functionarii Ministerului de Exteme German, iar el a fost
incEintat. Am comimicat Centralei Evreilor ca deportarile din
Ardeal s-au amanat pe 6 luni, §i am dat decizie (care se poate
gasi §i azi) ca toll evreii din Ardeal care vor fi in posesia unui
carnet de scutire de muncd cu drept de exercitarea profesiei
eliberat de mine vor fi scutiti de deportare atunci card va avea
loc. Am Mutt west lucru pentru ca mai erau in Ardeal multi
evrei care preferau sa fie "aranjati" la cercurile teritoriale (M.
St.M.) deca sa alba camete de scutire. Astfel Centrala Evreilor
a putut incasa tare destul de importante pentru carnetele not
effuse de mine.

Aplicand vechiul 'nett principiu de a transforma mita in taxe
oficiale, eu inzestfam Centrala, insa inaream mereu numarul
dumanilor mei, pentru ca le taiam apa de la moara.
Am mai dat o decizie ca toti evreii din Ardeal se vor putea
inscrie in Centrala Evreilor in vederea emigrArii. Prin aceasta
decizie eu urnitiream RI pun-in miscare conducerea sioniski
pentru ca ea sd exercite n presiune asupra evreilor din America

si Anglia in vederea obtinerii certificatelor de emigrare in
Palestina, grin care se putea salvo viata unei intregi populatii.
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Calculul meu a fost gresit. Domnii de la conducerea sionista
aveau interes sa faca emigrari pe spranceana, de unde cadeau
multi bani in buzunarele lor, iar emigrarea in mass pentru ei nu
era interesanta. Totusi, eu am, facut demersurile necesare pe
langa maresalul Antonescu pentru a obtine anularea ordinului de
interzicere a emigrarii emis de consiliul restrans de ministri, cum
am relatat mai sus.
Am mai cerut maresalului Antonescu sa-mi puns la dispozitie

un vas al S.M.R. -ului (Serviciul Maritim Roman), pentru ca
Centrala Evreilor sa-i faca transformarile necesare astfel ca la
fiecare calatorie sa posts transporta in conditii civilizate cateva mii

de emigranti. Gandul meu era ca taxele de transport pe care le
incasau afaceristii, ca Pandelis si altii, ale caror vase nu prezentau
nici o siguranta pentru viata emigtAntilor, sa revina statului. Urma
ca vasul S.M.R. sa debarce emigrantii la Constantinopol, de unde
puteau, aviind vizele necesare, sa continue drumul pe uscat sau cu
alte vase neutre. M-am asigurat ca Mare le Stat Major, unde in locul
generalului Borcescu fusese numit colonelul Gheorghe Zamfirescu,

sa nu faca opozitie acestui proiect, in cazul cand maresalul
Antonescu i-ar fi cerut avizul. Doamna Antonescu, avand nevoie
ca intotdeauna de bani pentru Patronaj, pleda si ea pentru cauza
Centralei.

Totusi, au trecut multe saptamani inainte ca maresalul
Antonescu sa is o hotarire, pentru ca ministrul de inteme, Piki
Vasiliu, din motive de siguranta de stat, era contra emigrarii,

uitand ca supusese cu cateva saptamani inainte cererea lui
Kochinos-Pandelis spre aprobarea consiliului de ministri.
Killinger, care ar fi putut sa protesteze, pentru ca directivele de
Ia Berlin erau in principiu contra emigrarilor in Palestina, avea
interesul ca Centrala sa incaseze cat mai multe taxe si inchidea
ochii. Yana Ia sfarsit am obtinut de la maresalul Antonescu un

vas care a fost amenajat pentru emigranti de dare Centrala
Evreilor. Nu am apucat insa sa fac nic; un transport de evrei,
survenind 23 august 19401.

Astfel, cum se vede si se poste constata si azi prin

documente si gazeta evreilor din acel timp, eu am fiicut tot
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ce mi-a stat in putinta pentru ca dupa 6 luni Himmler sa nu
mai OA ce Iua din Ardeal. Mi s-a spus atunci de unii evrei din
Vechiul Regat ca atunci cand va veni termenul fatal Himmler va
cere in locul evreilor din Ardeal pe evreii din Moldova. Eu insa
eram sigur Ca de asta data Mihai Antonescu nu va repeta prostia
pe care o facuse in iarna 1943-1944.

Orice critici mi s-au adus si poate mi se vor mai aduce in
legatura cu deportarea evreilor din Romania, raman trei fapte
istorice pe care nu le va putea darama nimeni:
1. Himmler a cerut evreii;
2. Mihai Antonescu si maresalul Antonescu au cedat evreii;
3. Evreii au ramas pe loc $i in viata.

Eu ramiin convins, dupa atatia ani, ca daca nu ar fi existat
Killinger i "prototipul agentului hitlerist", nu ar mai fi existat la
23 august 1944 un singur evreu pe tot teritoriul Roma'niei.

Sunt multi evrei care in completa necunostinta de cauza ii

considers pe cei doi Antonescu ca pe salvatorii poporului
evreiesc din Romania. Eu insa pun urmatoarele intrebari: Cine a
patronat legile antisemite din anii 1940-1941? Cine a refuzat sa
aplice sanctiuni asasinilor populatiei evreiesti din Iasi, cu toate
ca ministrul Germaniei nu se opunea? Cine a infiintat lagarele de

exterminare din Transnistria? Cine a ordonat exterminarea si
deportarea evreilor din Basarabia si Bucovina? Cine a tolerat
asasinateie facute de Marele Stat Major Roman si de politia

ucraineana germana pe Bug? Cine a rechizitionat spitalele
evreiesti dand afara bolnavii'? Cine a rechizitionat azilurile de
batrani, zvarlindu-i pe acestia in strada? Cine a refuzat sa vanda
paine la evrei'?
Raspunsul este mereu acelasi: Antonescu!

Dar cum se face ca. Incepand din ianuarie 1942 situatia
evreilor din Romania s-a schimbat radical In bine? Oare cei doi

Antonesti, care aveau la activul for crimele din care numai o
parte sunt insirate mai sus, s-au transformat peste noapte in
filosemiti?
Raspunsul este categoric: Nu!
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Schimbarea se datoreaza exclusiv infiintarii Centralei
Evreilor, care nu este o creatie antonesciana. Nici o singura
fraza din Legea Centralei Evreilor nu este redactata de cei
doi Antonesti.
Centrala Evreilor a infiintat cametele de scutire de munca si
dreptul de exercitare a profesiei, care fusese luat evreilor de
Antonescu; a refacut $collie, spitalele, azilurile si a infiintat
asistenta in asa fel ca nici un evreu nu a mai suferit de foame, de
frig $i de lipsa de ingrijire medicala. Toate aceste realizari, care
nu sunt decat o mica parte din opera Centralei, au fost posibile

prin punerea la contributie a plutocratiei evreiesti care pka
atunci lucra in cardasie cu spertarii romani. Desigur, au fost si in

sanul Centralei of negre, insa nici o umbra nu poate cadea
asupra operei generale a acestei insititutii.
In

iama

1943-1944 generalul

Ion

Arbore,

ministrul

aprovizionarii92, a facut a doua incercare de a incasa de la
Centrala Evreilor un miliard de lei, motivand ca evreii nu au
utilizat decat 10% din cartelele barate de paine. Cum am mai
spus, painea integrals care se vindea evreilor pe cartele barate
era mai scumpa ca painea care se vindea crestinilor pe cartele
De asta data generalul Arbore isi asigurase
consimtarnantul maresalului Antonescu pentru aceasta taxa cu
nebarate.

totul Regal&

Eu m-am dus la doamna Antonescu si i-am spus ca daca voi
fi nevoit sä platesc lui Arbore un miliard de lei, nu voi mai fi in

masura sa ajut cu nimic societatea de patronaj. Totodata am
adresat o plangere scrisa maresalului Antonescu. S-a dovedit ca
tactica cu Patronajul era bunk pentru ca Antonescu a dat ordin
lui Arbore sa inchida definitiv dosarul painii evreiesti.

Cele doua institutii romanesti care profitau mai mutt de

munca obligatorie pe care o datorau evreii in schimbul
serviciului militar erau Patronajul si Directia Genera la a
Statisticii. Mare le Stat Major era asaltat de cereri din partea lui

Sabin Manitilii, directorul general at Statisticii, si de doamna
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Antonescu, conducatoarea Patronajului. Manuila avea
circa 4 000 de evrei care faceau asa-zisa munca obligatorie
in calitate de specialisti la Statistica, iar doamna Antonescu I
000 de evrei, la diferite intreprinderi ale Patronajului.
Marele Stat Major, cu care relatiile mete devenisera nonnale,

astfel cum am aratat mai sus, a hotarit, dorind sä scape din
incurcatura, ca evreii de la Statistica si Patronaj sa fie repartizati
de mine in cadrul evreilor scutiti de munca cu camete. Trebuie

sa mentionez ca Killinger imi vorbise in doua randuri despre
acest Manuila, care era ruda cu Mihai Popovici i despre care el,
Killinger, fusese informat atat de la Berlin, cat si de la Abwehr
ca ar fi in serviciul americanilor. Killinger atrasese rnaresalului

Antonescu, cu ocazia unei calatorii comune la Berlin, atentia
asupra lui Manuila, insa Antonescu, ca ofiter de stat major, era
in admiratia graficelor si statisticilor prezentate de Manuila, .'i a
raspuns ca este un om verificat.
Facand o inspectie evreilor de la Statistica, am constatat Ca
numai 400 (patru sute) lucrau efectiv in birouri, iar restul faceau
serviciul "acasa", lucrand, dupa spusele lui Manuila, la "scripte".
Am mai constatat, prin serviciul de informatii al Centralei si al

meu, ca mai toti evreii lui Manuila erau instariti. Mi-a fost
imposibil de a pune ordine la Statistica, pentru ea Manuila era
favoritul si protejatul doamnei Goga si deci al maresalului
Antonescu. Am obtinut doar ca evreii lui Manuila sa plateasca
taxe foarte reduse la Centrala Evreilor, in schimbul cametelor de
scutire de munca aprobate de mine.
Informatiile lui Killinger s-au dovedit a fi fost exacte, diina
23 august, cand evreii de la Statistica au oferit lui Manua un

somptuos banchet la "Luzana", in cursul caruia s-au tinut
toasturi prin care evreii ii multumeau lui Manuila de a fi scapat
de ghearele Marelui Stat Major si ale lui Lecca, facandu-le
cinstea de a colabora cu el la marea cauza aliata. Am spur tot
acest episod pentru ca sunt sigur ca i azi, daca americanii
intretin spionaj in Romania, trebuie cautati si in thndul fostilor
slujbasi ai lui Manuila, a caror lista se poate gasi sigur si azi in
arhivele Marelui Stat Major.
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La inceputul anului 1944 situatia evreilor din Transnistria
devenise foarte critics. Se aflase cum ca nemtii in retragerea for
masacrasera pe toti evreii.

Am vorbit cu Mihai Antonescu si cu doamna maresal
Antonescu rugandu-i sä ma ajute ca sa obtin aprobarea
maresalului Antonescu de a readuce pe toti deportatii in ;ark'.

Am aratat, in cateva convorbiri consecutive pe care le-am
avut cu maresalul Antonescu, ca opinia publics mondiala ne-ar
face pe not responsabili pentru pogromurile care le-ar comae
armata germana in Transnistria. Aceste exterminari barbare ale
populatiei evreiesti dezannate $i pasnice ne-ar atrage pe drept
cuvant ura tuturor evreilor din lume si oprobiul tuturor
oamenilor civilizati, Ora nici un profit pentru tars. Maresalul
Antonescu se lasa greu, ternandu-se de un conflict cu Germania.
L-am asigurat pe Antonescu din. partea Germaniei, spunandu-i
ca Killinger mi-a comunicat ca maresalul Antonescu este liber
pe actiunile sale si poate face cu evreii din Transnistria tot ce
crede ca cadreaza mai bine cu interesele Romaniei.
Astfel, Antonescu a dat ordin ca evreii din Transnistria sa fie
evacuati in regiunea Vijnita. El mi-a spur textual:

La Vijnita este abundentd de cartofi, deci vor avea ce

menca..Cine va incerca frith sd treacd peste Vijnita in Lard, va fi
Impugat.

Astfel au fost salvati evreii din Transnistria si nu au
impartaqit soarta tuturor celorlalti evrei din Bielorusia qi
Polonia, pe
exterminat.

care armata germana, in retragere,

i-a

Repet ca Mihai Antonescu, doamna Antonescu

i Killinger mi-au fost de un prefios ajutor In
obfinerea acestei aprobdri.

Ace§ti evrei, pe care eu i-am salvat din Transnistria, strigau
in 1946 in sala unde se judeca procesul Antonescu "La moarte
cu Lecca"! Politicienii, rjtilitarii si plutocratii evrei be spusesera
acestor nenorociti ca eu eram acela care ii trimisesem in anul
1941 in Transnistria! Eram tapul ispasitor "si nu aveam
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posibilitatea sä ma apar, intrebarile mele find vesnic considerate
"neconcludente". In schimb, titlul pompos de "iinputemicit al

guvemului" se preta la perfectie acestei mistificari. Adevarul
despre acest titlu 1-am expus in aceasta scriere.

Fiind la Moscova, in 1945, am fost invinuit, in urma
informatiilor primite de la guvernul roman, de catre ajutorul
domnului Beria, intr-o sedinta plenary la care luau parte 15
ofiteri din N.K.V.D., de a fi trimis o mare parte din evreii din
Bucovina si Basarabia in lagarul de exterminare de la Auschwitz
(Oswiecim). Fiind acuzat de guvemul tarii mele, $i fara a avea
martori sau docuinente de aparare la indemana, cum puteam sa
ma dezvinovatesc?

Tot in anul 1944, dupa venirea lui Szalasi la putere in
Ungaria, a inceput prigoana, bine-cunoscuta, contra evreilor
unguri93

Maresalul Antonescu a dat un ordin ca toil evreii unguri
care ar incerca sd treacci clandestin fi-ontiera romano-maghiard
sa fie impitscati.

Multi evrei unguri au reusit sa se refugieze in Romania,
cumparilnd complezenta organelor de paza graniceresti. Ei s-au
refugiat in Bucuresti, oral. mare, unde era mai lesne de a trece
neobservati.
Aflind la Bucuresti de la coreligionarii for despre atitudinea
luata de mine in toate problemele evreiesti, s-au hotarit sa-mi
trimita o delegatie pentru a-mi' cere ajutor. Delegatia care s-a
prezentat la mine era compusa din rabini si femei. Ei in-au rugat
sa-i ajut sa piece in Turcia si in Palestina. Au oferit sa plateasca
once suma numai sa be salvez viata.
Eu le-am spus ca au gre.it adresa oferindu-mi bani, insa voi
incerca sa-i ajut din compasiune pentru situatia for tragica de a
se gasi intre doua morti.
Multi din evreii unguri aveau pasapoarte cu vize turcesti sau

sud-americane, luate de pe timpul lui Horthy. Altii nu aveau
vize. Le-am spus sa stea deocamdata la Bucuresti, cat mai
neobservati, si ca voi vorbi cu prefectul politiei ca el sa nu faca
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caz de prezenta for in Capita la, daca ar priori vreo reclamatie.
Am mai promis ca voi cauta sá obtin vize turcesti pentru cei ffira
vize.
Batranul rabin care conducea delegatia a spus:

Uncle nu am avut not in Ungaria pe un Lecca, dar sa stii
cti once s-ar intompla in viitor $i se vor fratimpla lucruri marl
noi iti vorn sta la dispozitie, cu mice ne vei sere.
El mi-a inmanat un fel de talisman, scris in limba ebraica, cu
care mi se vor deschide toate usile evreilor credinciosi.
Am vorbit cu Pfilfingeanu, care bpi era prieten, sá inchida
ochii asupra evreilor unguri refugiati la
Pe Mihai Antonescu 1-am rugat sa vorbeasca cu prietenul sau
Suphi Tanritier, ministrul Turciei, ca sa dea evreilor vize de
tranzit, urmfind ca ei sa-si procure vize de destinatie la

Constantinopol. Mihai Antonescu nu putea sa-mi refuze acest
serviciu, iar Tanritier a aplicat vizele de tranzit (era ordin de la
guvernul turc sa nu se dea vize de intrare in Turcia la evrei),
contrar obiceiului de a se da astfel de vize nu mai pe pasapoarte
cu vize de destinatie.

Maresalul Antonescu si Piki Vasiliu nu au stint niciodata
de prezenta evreilor refugiati din Ungaria94.
Este drept ca si generalul Nicolae Diaconescu, directorul
general al politiei, a luat sub protectia sa pe cativa evrei unguri,
Fara stirea Iui Piki Vasiliu, rugandu-ma sä le facilitez plecarea in
Palestina.
Daca "prototipul agentului hitlerist" ar fi comunicat

maresalului Antonescu prezenta in tail a evreilor refugiati din
Ungaria, sunt sigur ca acesta ar fi dat ordin ca legea sa se aplice
ei sa fie impuscati, pentru a da un exemplu, impiedicand astfel
pe alti evrei unguri sä-si incerce norocul in Romania.
si

La procesul din 1946 nici unul din evreii unguri, din care
majoritatea erau in Palestina, nu a intervenit prin scrisori sau
telegrame in favoarea mea pe langa Tribunalul Poporului.

Tot in 1944 s-a intamplat un fapt extrem de regretabil cu
prietenul meu Ritgen.
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Richter incercase in cateva randuri sa -1 determine pe Ritgen

sa rupa relatiile cu medicul curant al sotiei, doctorul Schafer,

evreu, de care am mai vorbit. Richter banuia ca Schafer,
profitfuld de slabiciunea lui Ritgen, it impinge la tot felul de
interventii in favoarea prietenilor lui Schafer, dandu-i acestuia
poate chiar informatii de ordin politic. Ritgen refuza categoric sä
se despartA de acest doctor.
Richter avea multi informatori evrei, in special printre evreii

austrieci. El a intins lui Ritgen o cursa, cu ajutorul evreilor
informatori. Astfel s-a dovedit ca multi evrei i i procurau prin
doctorul Schafer (Ritgen) vize' de tranzit prin Bulgaria, care pe
cale normalA nu se puteau obtine dedit cu aprobarea autoritatilor
militare germane. La o conferinta pe care a tinut-o Killinger la
Legatia Germans, cu toti colaboratorii sai, Richter, fats de toti

functionarii, 1-a acuzat pe Ritgen de trafic, aducand probe
indiscutabile. Killinger a fost nevoit sa-1 trimita in aceeasi zi pe

Ritgen la Berlin, pentru ca Ministerul de Exteme German sa
shotarasca. Ritgen nu s-a mai intors de la Berlin, iar sotia lui a
irarrThas cu copiii la Bucuresti, cu doctorul Schafer.
Tocmai in ziva acestei intamplari eu ma gaseam la Iasi.
Ritgen nu s-a mai intors niciodata in tali. A telefonat doar o
singura data sotiei sale. Se spune CA era la Berlin sub stare de
arest95. La scurta vreme dtipa plecarea lui a avut lac atentatul
contra lui Hitler de la Marele Cartier German in iulie 1944. Cu
ocazia represaliilor conduse de Himmler, Ritgen si fratele sau,
director la D.N.B. (agentia oficiala de presA) ar fi fost Impuscati.

Ritgen era un antihitlerist si prieten al Romaniei. Pe langa
acestea era si un protector al evreilor. El era singurul diplomat
german care avea in permanents contact cu cei doi Antonesti,
care it simpatizau, reusind de multe on sä modereze hotaririle
radicale de multe on necugetate ale maresalului.
pe vremea legionarilor Ritgen Incercase Insd ford succes
sd tempereze setea de rdzhunare fi de sange a lui Horia Sima.
Lui Killinger i-a pdrut rdu cd a fost nevoit sd-1 trimitd pe Ritgen
la Berlin si mi-a spus cu amdrdciune, fddind aluzie la Richter,
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care Ii denuntase pe Ritgen: "fine a kin-deal unifi-ma S.S. nu
sai to mai
Increzi."

mai este om in cuvantul sau prietenia arida poti

Nu cunosc continutul docuinentelor pe care le-a produs
Richter contra lui Ritgen. Stiu insg ca atilt Richter, cat §i alti
membrii ai legatiei ii invidiau pe Ritgen pentru traiul mare de
viata care it ducea, avand zilnic invitati la el acasg 4i automobil
personal la scars, in timp ce ei duceau lipsa de lei. Ritgen isi
putea pet-mite acest hoc penult cif castigase multi bani cu

fiirniturile fdcute de mine intendentei

germane (colonel
Schumacher), uncle it aveam ca asocial. Eu ii pgstrez o amintire

bung, cu toate cg gratie staruintelor depuse de el §i Mihai
Antonescu eu am acceptat sa fiu mediator intre Richter, cu
programul

sau radical antisemit,

§i

dorintele lui

Mihai

Antonescu §i Ritgen, actiune in urma cgreia mi-am petrecut o
mare parte din viatg in inchisoare.
La inceputul anului 1944 dr. Gingold presedintele Centralei
Evreilor a cerut asimilarea cu romilnii la o comisie care exista
pe langg Pre§edintie, prezidatg de un consilier de curte pe nume

Ghimpa96. Astfel de asimilari, dupa lege, puteau obtine acei
evrei care aveau merite speciale fats de Statul Roman sau in
domeniul
Am sustinut cauza lui Gingold fatg de comisia de asimilare
astfel cg cererea lui a fort aprobatg. Gingold, devenit roman, nu

mai putea fi presedintele Centralei Evreilor. China deci sa
numesc un nou pre§edinte.
Gingold in activitatea lui de peste doi ani s-a dovedit a fi un
om cinstit si hamic. Avea defectul de a fi fricos, in special fatg
de Richter, si de a urma prea mult sfaturile anumitor plutocrati

evrei cuibariti la Centralg. Ca mai toti ciamenii fricosi, el era
aspru $i distant fats de subaltemi §i plecat fats de superiori. La
asta se adAuga cg Gingold era un catolic practicant si din aceastg

cauza evreii credincioi sau habotnicii it considerau tradgtor al
cauzei evreie§ti, netinand seama de calitgtile sale.
La plecare Gingold mi-a recomandat calduros ca urmas al

sgu pe Dolfi Grossman, care pang atunci fusese .eful directiei
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financiare a Centralei. Eu stiam prin serviciul meu de informatii
ca Grossman era un protector al evreilor bogati, el singur find
dintr-o familie de plutocrati. Mai stiam despre Grossman ca el
servea directorului Politiei Capitalei, un colonel pe nume
Manolescu, o rents lunara de cateva zeci de mii de lei, fara sä se

fi consultat cu mine. Aceasta rents nu era necesara pentru
interesele Centralei

9i

servea, probabil, intereselor personale pe

care le avea Grossman, pentru ca prefectul politiei, generalul
Palangeanu, era foarte serviabil si traia cu mine in termeni de
prietenie. In consecinta, am propus lui Cris Cristian sa accepte
presedintia Centralei. El a refuzat, pe motiv ca nu ar avea destui

aderenti in sanul Centralei, el find suspectat de a fi un om de
stanga, care ar atrage i dusmania autoritatilor romanesti asupra
Centralei. El m-a sfa'tuit sa-1 numesc pe Grossman, care se
bucura de simpatiile functionarilor Centralei si ale autoritatilor
romanesti. Astfel, am comis gre.eala de a-I numi pe Grossman
presedinte.
Dificultatile cu Grossman au inceput din primul moment al
numirii sale, din cauza taxelor fixate asupra cametelor de scutire
de munca cu drept de exercitare a profesiei. Eu hotarisem Inca
din primul semestru al anului 1943 ca evreii bogati sa plateasca

o taxa specials, fixata de la caz la caz de comisia financiara a

Centralei, pentru carnetele de scutire. Eu controlam, prin
serviciul meu de informatii, seriozitatea taxelor stabilite de
comisiile centralei si le maream, sau le scadeam, atunci cand ma

convingeam ca nu corespundeau cu posibilitatile de plata ale
postulantului. Astfel, oamenii de rand, ca slujbasi, meseriasi etc.

plateau taxe foarte modeste, jar plutocratii trebuiau sa poarte
grosul darilor. Grossman, in dorinta de a proteja pe plutocrati,
imi propunea de a unifica taxele pe toga tara $i de a renunta la
taxele speciale, marind in schimb impunerea generals. Sistemul
propus de Grossman ar fi avut ca urmare ca un mic functionar sä

plateasca acum taxa ca un arhimilionar de la. bursa neagra.
Grossman mai sustinea ca bogatasii ,evrei sa fie supusi la
contributii benevole. Eu nu am putut accepta acest punct de
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vedere, iar Grossman m-a amenintat cu demisia, pe care eu am
primit-o Cu placere. El insa, sfatuit probabil de plutocrati, si-a
retras demisia, acceptAnd punctul meu de vedere privind
impunerile. Ura lui Grossman $i a plutocratilor s-a intors contra
lui Jacques Leon, seful informatorilor mei de la bursa neagra.
Am mai hotarit ca in provincie, unde nu aveam un serviciu de
informatii organizat ca la Bucuresti, presedintele local al
Centralei sa perceapa taxele tuturor cametelor din ;inutul sau de
la bogatasii locali. Se intelege de la sine ca aceste masuri luate
de mine nu au contribuit la ridicarea popularitAtii mele in randul
plutocratilor.
Azi, dupd 20 de ani, consider cd mdsurile Incite de mine erau
absolut drepte ,si in interesul Intregii populatii evreiegi. Si azi,

daca s-ar controla registrele de contabilitate ale Centralei, s-ar
putea constata cite mii de evrei au primit carnete gratuite, sau in
schimbul unor taxe modeste, grade sistemului de a-i impune pe
milionari.
Dupa 23 august Grossman si prietenii sal plutocrati au platit

toate gazetele din Bucuresti ca sa pomeasca o campanie
furibunda contra mea, pe chestia taxelor ce le-as fi stors de la
populatia evreiasca saracita. Nu s-a scris insa nici un cuvlint de
cele doua miliarde lei aruncate de Filderman in imprumutul de
razboi, in interes.pur personal $i stranse intr-adevar de la
populatia nevoiasa.
Trebuie sa recunosc ca singura gazed care nu m-a atacat pe

chestiunea taxelor, astfel cum se poate constata
ziarul Scanteia. Pana

4i

azi, a fort

ziarul Ardealul, camia in anul 1943 i-am
plait toate datoriile, dandu-i posibilitatea sa apara, m-a atacat.
Ziarul Timpul, care mai apartinea cred domnului Gafencu, mi-a
trimis vorba la Prefectura Poli ;iei unde eram arestat ca
i

inceteaza campania contra unei piaci de 5 milioane lei. Am
depus o plangere la Parchet contra calomniilor debitate de acest
ziar, plangere care se mai poate gasi in arhivele Ministerului de
Justitie $i care nu s-a judecat pans azi.
Tot grade lui Filderman $i plutocratilor, Grossman, care
fusese condamnat cu Gingold in 1946, de Tribunalul Poporului,
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la 25 de ani detentie, a fost achitat in apel. Amanunte despre

aceasta achitare se pot gasi in declaratiile date de mine la
Securitate in anul 1952.

card

frontul era yin apropierea
Armatei 4 romane (generalul

Iasului,'
Mihail
Racovita)97 a dat ordin ca toti evreii din Moldova barbati si
femei, batrani .i tineri sa fie Intrebuintati la saparea transeelor.
In

1944,

comandamentul

Centrala Evreilor urma sa procure lopeti si hrana. Daca acest
ordin ar fi privit §i populatia romans, nu a§ fi avut nimic de zis,
insa aceasta discriminare, Intr -o chestiune care interesa mai mutt

pe romani decat pe evrei, era intolerabila. M-am dus deci la
mare§alul Antonescu i intr-o discutie destul de violenta in cursul

careia mi-am oferit demisia am obtinut ca acest ordin sa fie
imediat revocat. Toti evreii din nordul Moldovei, care fusesera.'
ridicati de politie cu forta si dusi la sapat pe camp, au fost lasati
liberi. Daca nu a§ ti obtinut revocarea, majoritatea batranilor .i a
femeilor ar ft murit, neavand nici adaposturi, nici'haine.

La obtinerea acestei revocari de ordin, m-a ajutat i colonelul
Boldur Latescu, din Marele Stat Major, Biroul "Evrei", aratand
ca aportul de munca al evreilor si evreicelor batrani este egal cu
zero. Marele Stat Major nu imi mai facea nici o opozitie, astfel
cum am mai spur, pentru motivele cunoscute.

La procesul Antonescu in 1946, in care figuram si eu,
generalul Racovita a depus ca manor. Am profitat de prezenta
lui pentru a-i pune Intrebarea: daca populatia evreiasca a fost
scoasa in Moldova la munca transeelor in primavara anului 1944
$i dacii a primit ordin de la Bucuresti ca evreii si evreicele sa fie
lasati liberi? Racovita a confirmat cele spuse de mine, insa juriul
a declarat ca aceasta problems nu intereseaza procesul care se
judeca. Am constatat in schimb ca juriul se interesa de taxele pe
care le plateau bogata§ii evrei pentru cametele de scutire de
munca. Vietile oamenilor salvati prin contramandarea ordinului
sus-mentionat cantareau mai putin deck banii speculantilor de la
bursa neagra.
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Tot in ziva cand a fort audiat generalul Racovita a depus ca
martor §i dr. W. Filderman. El se laudase fat de mai multi
evrei in primavara 1944 cum ca are§alul Antonescu eliberase
pe evrei de la munca trameelor in urma unui protest scris pe care
it adresase el Pre§edintiei. A§ fi dorit sa-i pun in aceasta privinta
o intrebare, pentru ca sa se afle adevarul din gura lui Antonescu.
Stiind insa ca chestiunea nu intereseaza juriul, I-am intrebat pe

Filderman ce fticea cu sutra de mii de dolari pe care a prilvea
lunar ca ajutor de la Joint si dacd cu acegi bani mituia memhrii

din guvernul Antonescu? La aceasta intrebare neageptatd
Filderman a rdmas uluit, presedintele tribunalului fnsd i-a venit
in ajutor, declarand intrebarea urea neconcludentd si
dispensandu-1 pe martor de a rdspunde.
Am expus mai sus CUM oneti:a Filderman in America, pe

langd Joint, tot ce Centrala Evreilor cu mine obrineam in
favoarea evreilor de la guvernul roman. Ar fi fort a ocazie unica

pentru a demasca toata escrocheria care se facet' de grupul
Filderman cu banU de la Joint.

Dupes 4 aprilie 1944, cand bombardamentele aviatiei
americane erau in plina desfa§urare, primarul general al
Capitalei, pe nume general Ion Ra§canu, a dat ordin Centralei
Evreilor sa-i punil la dispozitie zece mii de evrei pentru a strange

daramaturile pe strazile Bucure§tiului. Eu am raspuns lui
Ion Ra§canu ca. Centrala nu poate primi ordine de la el, iar
eu caruia ar fi trebuit sa se adreseze pentru a obtine mina de
lucru evreiasca refuz cererea lui.
Generalul Ra§canu care fusese candva superiorul lui
Antonescu s-a dus sa i se planga98.
Antonescu m-a chemat §i mi-a dat ordin
dau lui Ra§canu

toti evreii disponibili. Am spus lui Antonescu CA nu am evrei
disponibili, pentru ca toti acei care sunt in Bucure§ti §i depind de
mine poseda carnete de scutire de munca iscalite de mine, pentru

care au plait taxe. Antonescu sustinea ca este vorba de un caz
de forta majora. Am replicat ca in acest caz eu voi fi nevoit sa
1
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restitui taxe in valoare de aproximativ doua sute cincizeci de
milioane lei, care in cea mai mare parte au fost dati de mine
Patronajului $i altor institutii romanesti, pentru ca nu este posibil
sa pun pe evrei la munch i sl le iau si bani. In cele din urtnA
m-am inteles cu Antonescu ca sa dau generalului Rascanu elevii
1i studentii de la scolile evreiesti, in varstA de 15 pima' la 18 ani.

Munca for urma sä fie de 4 ore pe zi, astfel ca puteau sa -si
urmeze

1i

cursurile.

Pentru aceasta mAsurA am fost mult criticat de OH*
elevilor. Se spunea cu totul pe nedrept a am luat copii gi
i-am pus la manipulat

9i

descarcat bombe neexplodate. Aceasta

era o purA inventie pentru ca bombele neexplodate erau
descArcate de trupele de geniu.
De astfel, in tot timpul cat au prestat elevii aceastA munch nu

a avut loc un singur accident. Faptul de a pune la munch copii
de 15-18 ani nu constituie o barbarie, pentru ca la tali toti copiii

muncesc de la varsta de 8 ani la munci mult mai grele ca
adimatul dAramaturilor.

Despre informatorii evrei la Siguranta'Generala, la Prefectura

Politiei din Bucuresti, la Serviciul Special de Infonnatii al lui
Cristescu si la Legatia GermanA am dat declaratii detaliate la
Securitate in anii 1951-1953, astfel ca nu este cazul sa be repet.

In toti acesti ani, cand a existat Centrala, eu nu am aplicat
pedepse deck de douA ori. Primul pedepsit a fost Filderman.
El a scris o scrisoare plina de insulte doctorului Gingold in
aim! 1942. El reprosa lui Gingold ca a primit in calitatea sa de
catolic

presedintia unei institutii evreiesti, care astfel a devenit

un organ de persecutie a populatiei mozaice. Mai spunea

Filderman ca nicaieri in lume evreii nu sunt atat de
persecutati ca in Romania. Filderman scria aceste randuri

atunci cand carnetele de scutire de munch cu drept de
exercitare a profesiei intrasera in vigoare, cand 9colile si
spitalele evreiesti fusesera reinfiintate

$i

cand populatia

evreiasca, dupa doi ani grei, incepuse sa rasufle usurata.
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Stiind ca Fildennan se lauda ca este coleg de clasa cu
Antonescu si in termeni cordiali cu el, m-am gandit sa arat
maresalului care cunt parerile fostului sau coleg. Antonescu a
fost foarte suparat $i a hotarit sa-i dovedeasca lui Filderman ca

exists locuri in lume unde evreii traiesc mai prost ca in
Romania, de exemplu in Transnistria. In consecinta, a dat ordin
lui Piki Vasiliu sä-1 trimita pe Fildennan sub escorts specials in
Transnistria la Moghilev. Totodata Antonescu m-a insarcinat sa

fac toate demersurile necesare pe Tanga Killinger $i Richter
pentru a primi asigurari ca trupele germane de politie (S.S.,
S.D.) nu II vor rapi pe Fildennan de la Moghilev. Killinger a
luat contact cu annata germana, astfel ca am putut da asigurari
lui Antonescu.
Piki Vasiliu

care era prieten cu W. Filderman

1-a expediat

Intr -un compartiment de clasa I, cu sotia si medic curant, in
compania unui maior de jandanni, la Moghilev.
La Moghilev, Filderman a fost instalat Intr -o casa
confortabila peste drum de jandarmerie, astfel ca era pazit zi si

noapte contra eventualelor atentate sau tentative de rapire
gerniane.
Toate gazetele din tarile neutre si din America au adus stirea

cum ca Fildennan a fost deportat in Transnistria, la moarte
sigura, din cauza interventiilor sale curajoase pe langa guvemul
roman in favoarea populatiei evreiesti. Mai tfirziu, cand am citit
corespondenta lui Filderman cu Jointul, interceptata de Richter,
tn-am Intrebat Intotdeauna cum puteau aniericanii sd fie atilt de
naivi sd creadd cd Antonescu, care it surgiaunise pe Filderman,

era in acelasi time accesibil banilor si din aceastd cauzd
satislikea cererile lui Filderman.
Peste 30 de zile Filderman a fost iertat $i readus in tars, fiind
acum catalogat definitiv ca erou martir al cauzei evreiesti.
La cateva zile dupa Intoarcerea sa din Moghilev, Filderman a
venit la mine si m-a rugat sa intervin pe Tanga nemti in favoarea

fiului sail, care fusese arestat In sudul Frantei, sub numele de
Filimon, pentru a fi deportat in Polonia. Am spus lui Fildennan
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ca cererea sa imi pare curioasa, pentru ca dupe insasi spusele
sale, evreii din Germania §i din celelalte tad ocupate de nemti o
duc mult mai bine ca cei din Romania. Totui am intervenit prin
Killinger Ia Ministerul de Exteme German.

Al doilea caz cand am aplicat o pedeapsa unui evreu in anii

cand exista Centrala a fost cu ziaristul A.L. Zissu. Oficiul
Palestinian al carui reprezentant in Romania era Zissu ii
trimitea din cand in cand certificate de emigrare in Palestina.
Pentru fiecare certificat Zissu cerea de la evreii doritori de a
emigra de la un milion lei in sus. Eu consideram ca ace§ti bani
erau incasati pe teritoriul Romaniei §i aveam deci dreptul de a
cunoa§te destinatia care li se da. Existau trei posibilitati: Dace

aceti bani erau incasati de Zissu in fobs personal, era o
escrocherie. Dace banii erau incasati pentru Oficiul Palestinian,
doream sä aflu pe ce cale se facea transferul in strainatate, pentru
ca Ia Banca Nationale nu exista nici o cerere de devize de-a lui
Zissu. Dace banii erau utilizati pentru ajutoare date populatiei
evreieti din tars, eu eram de acord. Doream insa sä cunosc care
sunt beneficiarii donatiilor, pentru ca asistenta data de Centrala
Evreilor sa nu incalce asistenta data de sioni§ti. Zissu nu dorea
sa discute despre aceste chestiuni qi pretindea ca atat statul, cat §i

Centrala Evreilor nu se puteau amesteca in chestiunile sale
particulare.
Am vorbit cu Mihai Antonescu despre aceasta problema §i el

a hotarit sa -1 pofteasca pe Zissu la o consfatuire la care sa is
parte i §ef rabinul Alexandru Safran. Aceasta consfatuire a avut
loc la Pre§edintie. Safran a fost de parere ca Zissu sa impart5
banii incasati la populatia evreiasca nevoia§a din Romania, sub
controlul Centralei Evreilor. Zissu a raspuns lui Safran ca el
Zissu

este §eful spiritual al evreilor din Romania, iar Safran nu

are nici o calitate sa dea sfaturi. Mihai Antonescu, constatand
intransigenta lui Zissu, a ridicat §edinta §i a hotarit sa-I trimita pe
"§eful spiritual" la lagarul din Targu Jiu, pentru 30 de zile99.

Guvemul roman ar fi putut sa impiedice traficul pe care it
facea Zissu, nedand evreilor razleti vize de ie§ire din Cara
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(emigrarea in grupuri era insa interzisa de consiliul restrans de

ministri, cum am aratat mai sus), insa aceasta Insemna sa-i
frustrarn pe nedrept pe evreii doritori de a pleca.

Dupa o lung Zissu s-a Intors la -Bucuresti, sarbatorit de
sionisti ca martir at neamului.

Din cauza pedepselor aplicate de Mihai Antonescu si de
maresal lui Filderman si lui Zissu eu mi-am facut din acesti doi

fruntasi evrei dusmani de moarte. Nu este deci de mirare ca
dupa 23 august toata presa evreiasca a deschis focul contra mea.

La atacurile presei evreiesti se mai adauga

si

invidia $i ura

politicienilor si generalilor care ma considerau miliardar si omul
nemtilor. Politicienii, judecand cu mentalitatea for bizantina, nu
puteau sa conceapa ca un om care a dat in dreapta si stanga
atatea sute de milioane sa nu -5i fi retinut partea leului pentru

sine. Realitatea era cu eu trdiam toti anii din urmd cu banii
caytigati in afacerea de compensafie Hlebnikian, dc care am
vorbit, 41 din corhisioanele Incasate In calitate de furnizor al
intendentei germane. Este drept cti furniturile fdcute intendentei
germane mi-au adus capiguri importante, care mi-au permis sd
renynt in tot timpul la once retributie din partea statului.

In toata epoca antonesciana nu a existat un singur om sä
invite exemplul dat de mine, cu toate ca multi din demnitari Ca:
Ion Marinescu, Ion Marian, Atta Constantinescu etc. erau

arhimilionari. In schimb eu plateam inspectorilor mei 50 000
lei lunar, atunci cand leafa unui general era de 40 000 de lei.
Pre§edintele Centralei avea un stipendiu de una suta mil lei
'lunar §i toate spesefe de reprezentare si de deplasare platite.

Mille de functionari evrei de la Centrals aveau toti lefuri
care le permitea sa traiasc.a comod.

Eu nu aveam la Bucuresti, ca toti politicienii liberali si
taranisti, case $i apartamente somptuoase. Ma multumeam cu
casuta ba'traneasca pe care o avea sotia mea la Iasi. La Bucuresti
am locuit 10 ani, pima in aprilie 1944, la Hntel Splendid din
Calea Victoriei. Era un hotel de clasa a II-a. In 4 aprilie 1944

cand hotelul a fost bombardat de americani, iar majoritatea
lucrurilor mete au fost furate sau au ars, a ars si un manuscris la
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care lucram de 10 ani, cu tot materialul documentar prin care
dovedeam pe calea mecanismului monetar cg in tante capitaliste
de economie liberg rationalizarea duce fortat la rgzboi. Nimeni

nu poste spline ca m-a vdzut in toti acesti ani in cluburi sau
localuri de petrecere.
Asyd, domnii politicieni cand m-au calomniat ca itm fdcut
miliarde la Centrals Evreilor vorbeau din invidie, pentru cd le
luasem osul la care rodeau pied la infiintarea Centralei. Eu §i
azi, dupg 20 de ani, consider ea pedepsele date lui Filderman §i
lui Zissu erau mutt prea blande si ca nu meritau ca eu sa intervin
dupg o lung la Antonescu pentru ca ei sa fie lasati liberi.

Totusi pedepsirea lui Filderman si a lui Zissu, somiteiti
evreiesti, despre care se stia cii va vorbi presa din lumen
Intreagd,

dovedeste ce upr ar fi fost pentru prototipul

"agentului hitlerist" care cram sd obtin de la Antonescu
trimiterea in Transnistria a tuturor evreilor din Moldova.
Aveam la biroul meu din Fre§edintie o colectie de sute de
scrisori anonime, provenite in special din ors ele din Moldova,
prin care mi se cerea fie in termeni violenti, fie sub forma de
sfat sa nu pierd momentul atat de oportun de a trimite pe evrei
in Galitia sau in Transnistria, care erau locurile for de origine.
In actul de acuzare care mi s-a dresat in fata Tribunalului
Poporului in anul 1946 am fost Invinuit de a fi trimis in 1941
evreii din Dorohoi in Transnistria. Aceastd acu :a(ie se bazeazd
pe o rezolutie a men pe o cerere'unde spuneam: "Se va duce la
familia sa in Transnistria".
Adevarul insa este cu totul altul. In 1941 Marele Stat Major a
ridicat pe toti evreii valizi d 1 Dorohoi la muncg in Beta. mente.
In lipsa acestor evrei de acasa, au fost ridicate familiile for
pgrinti, sotii, copii minori §i duse in Transnistria. Evreii de la

muncg intorcandu-se acasa, in concediu de muncg, au ggsit
casele for pustii §i familiile deportate. Ace§ti evrei au adresat
cereri individuale, in foarte mare numar, mareplului Antonescu,
cerand sä fie readuse familiile for in tars. Multi din ace§ti evrei
cereau in caz ca nu li se vor putea readuce familiile sa li se
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Ingaduie sa piece i ei in Transnistria pentru a putea hrani copiii
minori, sotiile i parintii batrani.
Aceste cereri ale evreilor erau bazate pe sentimente umane $i
perfect justificate, faptul de a separa familiile find considerat de
mine o barbarie fara pereche. Eu in acel timp lucram la Legea
Centralei Evreilor, iar mare§alul Antonescu mi-a inaintat toate
aceste cereri ale evreilor din Dorohoi, pe care nici nu le citise,
rugandu-ma sa-mi formulez parerea. Mihai Antonescu, cu care
m-am consultat, mi-a spus ca readucerea evreilor din

Transnistria este imposibila, pentru ca Dorohoinl trecuse din
punct de vedere administrativ la tinutul Bucovinei. Din cererile
niultor evrei rezulta Ins ca Statul Major, avand nevoie de 'liana
de lucru, nu dadea voie evreilor nici sa se duca Ia familiile for
din Transnistria.
Rezolutia mea era deci in avantajul evreilor §i nicidecum o
masura represivil De altfel, rezolutia mea nu era hotaritoare, ci
numai un sfat dat mare§alului Antonescu. Dar sfatul meu nu a
fost luat in consideratie §i barbaria separarii familiilor a
continuat. Dacei persoana care a produs rezolutia mea citatA
mai sus din actele Presedintiei ar fi lost de bunei-credintei, ar
fi produs ,ci mite alte rezolutii ale mete din acelasi lot, care
sunau astfel: "Marele Stat Major nu prate -invoca nici o lege
urnanci prin care sa fie ingciduitti separarea unor faniilii
nevinovate si impiedicarea pcirintelui de 0-si hrani copii."

Dacd domnul in chestiune ar fi produs una din aceste
rezolutii, juriul ar ji fast edificat..Insci cea mai evidentci dovadei
ca cele spuse de mine suns purul adeveir, este faptul ca in 1942,

dupd repetate cereri din partea mea adresate maresahtlui
Antonescu, am obtinut, in sjiirsit, readucerea future,- evreilor
deportati din Dorohoi in lard. Acest fapt it prate confirma
oricare dintre evreii dorohoieni deportati in 1941.

Tot in 1944, in luna aprilie, s-a intlimplat un fapt care denota.'
modul dezordonat in care lucra Marele Stat Major Roman.

La doua saptamani dupa incetarea ofensivei ruse§ti din
martie 1944 in regiunea lasului, Killinger mi-a spus intr-o
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dimineata ca situatia pe frontul Moldovei s-a calmat definitiv §i
ca Comandamentul german a putut sa retraga de pe front Divizia
Grossdeutschland, gratie careia se respinsese ofensiva din luna
trecutalm.

Vazandu-1 pe Mihai Antonescu i-am comunicat cuvintele
lini§titoare auzite de la Killinger. Mihai Antonescu a repetat
aceste cuvinte mare§alului Antonescu care m-a chemat imediat,
facandu-mi aspre repro§ari ca nu am comunicat imediat un fapt
atilt de important ca retragerea diviziei blindate germane de pe
front, pe care el nu it cuno§tea.

Am raspuns mare§alului Ca nu mi-a trecut prin minte ca
Mare le Stat Major Roman sä poata ignora o mi§c re de trupe pe

frontul roman petrecuta cu cateva zile in urma. Antonescu a
chemat Mare le Stat Major la telefon, care nu era nici el in curent
cu retragerea diviziei blindate germane. Astfel lucrau generalii
no§tri.

Tot in primavara anului 1944 Kil linger mi-a spus ca este
informat de multe surse cum ca opinia publics din Romania
devine pe zi ce trece mai °still Germaniei, iar din Berlin a fost
intrebat de ce spiritul combativ al armatei romane este atilt de

scazut? El mi-a cerut parerea. Eu am aratat foil nici un
menajament adevarata situatie. Am spus ca razboiul alaturi de

Germania impotriva Rusiei nu a fost niciodata popular in
Romania. Romani considers ca Germania a cedat lui Veaceslav

Molotov Basarabia §i nordul Bucovinei, pentru a -si face
interesele momentane de politica externa, §i ca tot Germania a
atribuit ungurilor nordul Ardealului §i bulgarilor Cadrilaterul.
Atilt timp cat Germania zbura din victorie in victorie, romanii i§i

retineau resentimentele. De cand insa Germania a inceput
retragerea in Rusia, limbile s-au dezlegat, iar Antonescu este din

ce in ce mai criticat pentru ca s-a bagat intr-un razboi atunci
cand politica cea mai indicata ar fi fost neutralitatea. Nimeni nu
cre'te in fabula ca Ardealul de nord se va reca§tiga pe clunpurile
de lupta din Rusia, pentru ca ungurii lupta ca §i not alaturi de

nemti. In ce prive§te Basarabia §i Bucovina, opinia publics
spune ca daca Germania ar fi ca§tigat razboiul cu Rusia, fara
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ajutorul militar roman, s-ar fi repetat istoria din 1917-1918, .i
chiar nemtii ne-ar fi restituit aceste provincii. Aceasta opinie
publica bineinteles a patruns si in armata, i impiedica ca
soldatii romani sa aiba spiritul combativ. Singurul remediu la
aceasta situatie ar fi dupa parerea mea restituirea imediata a
Ardealului de nord. Aceasta restituire insa in plin razboi, gi cu
un guvern Szalasi la Budapesta, devotat Germaniei, irni pare,
daca nu imposibila, sigur foarte greu de infaptuiti°I.
Killinger m-a intrebat daca sunt dispus sa fac un memoriu in
sensul celor spuse, pentru ca el sä-1 trimita la Berlin ca raspuns
la intrebarea care i-a fost puss, aratand ca acestea sunt parerile
unui roman prieten sincer at germanilor. Am spus lui Kil linger
ca eu sunt gata sä iscalesc acest memoriu, pentru Ca el reds exact
situatia din Romania.
Am facut memoriul, 1 -am iscalit, iar Kil linger 1-a trimis

Ministerului de Exteme German, cu comentarii care eu nu le
cunosc. 0 copie a acestui memoriu, pe care o aveam printre
hartiile mete, a fost luata in 1944 de judecatorul Calleya,
Cabinetul 2 de instructie at Parchetului Bucuresti. Nu stiu ce s-a

facut cu aceasta copie. Voi reveni mai jos asupra activitatii
acestui judecator spertar, fost legionar, Nicolae Calleya, pentru a
ilustra activitatea unui magistrat din acele timpuri.

Killinger mi-a spus ca Ministerul de Exteme German nu a
dat niciodata un raspuns la memoriul meu.
Inainte de a trece la partea financiara a problemei evreiesti,

doresc sa fac o scurta descriere a evenimentelor de politica
externa din anul 1944.
Eu eram in permanent contact cu Killinger, cat gi cu Mihai
Antonescu, si cunosc aproape toate gandurile care ii preocupau

in acele vremuri. Mihai Antonescu era convins ca nemtii vor
pierde razboiul si in nenumaratele discutii pe care le avea cu
maresalul Antonescu a reusit sa-I convinga ca Romania nu avea
decat o singura cale de urmat: armistitiul. Totusi, intre Mihai
Antonescu 1i maresal era o divergenta, Mihai Antonescu

sustinea ca annistitiul trebuie incheiat cu rush. Maresalul arfi
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dorit sa aducii pe anglo-americani in taro si ss incheie
annistitiul cu dansii ca ocupanti ai teritoriului Romaniei.
Mihai Antonescu credea cd anglo-americanii nu vor veni
niciodata in Romania, pentru cd trecerea trupelor for prin
Grecia si Bulgaria, sau chiar Jugoslavia, i-ar fi costat sangi,
or ei nu erau dispusi sa verse sange. Aceaski parte a rdzboiului

- sacrificiile de oameni-spunea Mihai Antonescu, revenea

exclusiv armatei ruseyti. Mihai Antonescu mai sustinea ca
atunci cand Germania va fi pe trei sferturi zdrobita de

bombardamentele aviatiei americane si de armata rusa si nu vor
mai exista riscuri, nici necesitatea de a sacrifica oameni,
anglo-americanii vor face debarclri in vestul Europei. Hitler -

spunea Mihai Antonescu face gre.yeala de a crede cd lupta
decisivd se va da pe frontul de vest, iar acest front nu va exista
niciodatd, pentru ca negustorii americani preferd sd pund la
dispozitia rusilor tot potentialul for industrial, obligandu-i in
schimb sd verse sange, in timp ce ei fac razboiul cu amenintiiri
de debarcare.
Pana in cele din urma cei doi Antonesti s-au pus de acord ca
sä se faca propuneri de armistitiu atat anglo-americanilor, cat si
rusilor. Cu primii urmeaza sa trateze maresalul Antonescu, iar
cu rusii Mihai Antonescu.
Tratativele duse de Mihai Antonescu cu doamna Aleksandra
Kollontai ambasadoarea Rusiei la Stockholm - sunt prea
cunoscute si nu voi insista asupra lor. Conditiile puse de Stalin
erau inacceptabile.
Cu anglo-americanii tratau in numele maresalului Antonescu
- Barbu Stirbey si generalul Traian Teodorescu, atasatul rnil tar
at Romaniei la Ankara. Formula mare.yalului Antonescu era
unniitoarea: Dacd anglo-americanii vor veni la Duniire, nu se
va gasi un singur soldat roman sa tragd un foc de annii, astfel
cd ei vor putea ocupa Cara, in limp ce armata romans va tine
frontul din Moldova, impiedicand pe rusi sa inainteze.
In luna mai 1944, in timp ce sStirbey §i Teodorescu tratau,

s-a intamplat urmatorul fapt, ramas necunoscut chiar de
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membrii guvernului cei mai marcanti din acel timp: Ata§atul
aero german generalul Alfred Gerstenberg , care comanda §i
zona aeriana a regiunii petrolifere, a fost convocat la Berlin
pentru a asista impreuna cu alti generali germani marcanti la
experientele care se faceau cu un explozibil nou. Experienta de

care trebuiau sa is cunoOnta generalii era urmatoarea: Li s-a
aratat o padurice de o suprafata de cateva hectare, in rnijlocul
careia a fost instalat un material explozibil. Satele din jurul
paduricii la o distanta de 10 km au fost evacuate, iar invitatii
au fat du§i la o distanta apreciabila. A fost provocata o explozie
pe cale electrica, iar generalii au fost dui sa viziteze paduricea
care o vazusera cateva minute inainte.
Nduricea nu mai exista, iar tot pamluitul era rascolit petoata

suprafata padurii, ca §i cum locul ar

fi

fost desfundat cu

tractorul. Li s-a spus generalilor Ca in curand va intra in actiune
pe front acest explozibil, iar efectul lui va fi hotafitor in acest

razboi. Gerstenberg, intorcandu-se la Bucureti, a spus lui
Killinger cele vazute, iar Killinger a comunicat lui Antonescu
(mare§alul) despre aceasta experienta. Mare§alul Antonescu s-a

gandit ca ar

fi bine sa nu se grabeasca
armistitiului, nici cu ru§ii nici cu americanii.

cu incheierea

Eu am fost insa atunci foarte sceptic in privinta acestui
explozibil. Ma gandeam ca dad. Germania ar fi avut numai o

singura bombs de

terea descrisa de Gerstenberg ar

fi

aruncat-o la Londra pentru a inipresiona opinia publics engleza.

Poate ca toatA paduricea era subminata, astfel ca efectul
exploziei a fost cel descris, sau poate chiar ea toata chestiunea

era un bluff, pentru a reda increderea aliatilor Gennaniei,
descurajati.

Cert este insd cd po tea generalului Gerstenberg a jucat
tin ml important in con icerea tratativelor de armistitiu in curs.
Credinta margalului Antonescu in explozibilul miraculos
german era intdritti ci prin faptul cd tot in acel timp japonezii

depuneau mate eforturile in calitate de intermediari sri-1
determine pe Hitler de a Incheia o pace separatd cu Rusia, in
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conditii acreptabile, iar el refuza sti discute. Antonescu fsi zicea

cd aceastd intransigentd PO de n situatie destul de Brea pe
frontal de litptd, nu-si are explicatie deceit prin explozihilul
miraculos.
Eu am citit conditiile pe baza carora Stalin era gata sä discute

cu Hitler. Killinger le primise de la Ministerul de Exteme
German. Generalut Traian Teodorescu a atasatul militar

care

trata cu anglo-americanii, a venit la Bucuresti pentru a cere
anumite instructiuni de la maresalul Antonescu. Nu i s-au dat
instructiunile cerute si a fost rugat sil astepte la Bucuresti. mire
timp Antonescu a plecat cu Killinger la Berlin (dupe atentatul
lui Klaus von Stauffenberg asupra lui Hitlert02). La intoarcere
Antonescu 1-a trimis pe Teodorescu la Ankara, fare a-i mai da
instructiunile cerute in anumite chestiuni ridicate de
anglo-americani.
Hitler II asigurase pe Antnnescu cd in cel mai scurf timp va

intra in fitnctiune arms noud si irezictibild. Killinger era la

curent cu tratativele pe care le duc cei doi Antonesti cu
anglo-arnericanii si cu rusii. De altfel aceste tratative erau
cunoscute de tot orasul. Sigur cd si Ministerul de Externe
German era pus in curent. Odatti disc:01'1nd cu Killinger despre

posibilitatea de a incheia pacea,. el mi -a spur cd stie ca
Antonescu ar fi dispus sd incheie un armistitiu, iar dna
Romania crede cd-si poate ameliora situatia Jacand acest pas,
el, Killinger, nu are nimic de obiectat, cu conditia ca interesele
armatei germane sd nu fie stirbite.
Aceste cuvinte ale lui, sigur, nu erau aruncate la intamplare si

sunt convins ca aceasta directive venea de la Berlin. L-am
intrebat pe Killinger cum ar putea un astfel de annistitiu sa nu
stirbeasca interesele armatei germane? El mi-a raspims cil, in
prirnul rand, teritorial Romaniei ar trebui set' remand neocupat
de" arinatete aliate.

Eu am interpretat cuvintele lui Killinger in sensul ca
Germania nu Mai are forte militant' suficiente pentru a ajuta
annata romana sa-si apere hotarele gi ca prefera, in consecinta,
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ca Romania sä incheie un armistitiu pentru a nu fi invadata in
intregime printr-o actiune militara rusa.
Am comunicat lui Mihai Antonescu vorbele. lui Kil linger $i
am adaugat interpretarea data de mine. Mihai Antonescu a fost

de aceeasi parere ca mine. Ramanea insa semnul de intrebare
asupra explozibilului, despre care am vorbit mai sus. De altfel,
Kil linger imi spusese de multe on "ca pentru bermania tot
razboiul a devenit o problems de oameni Imensehenproblem)

pentru ca ea are armament, insa lipsesc oamenii care sa-I
manuiasca".

El mai spunea ca nu se poate avea incredere in italieni,
unguri, slovaci si croati, iar in ultimul timp Ci ronlanii dau
semne de vadita descurajare, atunci cand nu lupta cot la cot cu
germane. Killinger facea o greseala confundand
"descurajare" cu "ura".
Maresahtl Antonescu fiind intrebat de mine la Jilava In anal
unitilti

1946 de ce nu a incheiat armistiriul in mai 1944, a recunoscut
ce a facut o gresealti asteptond planti s-a produs fitga generalei a

armatei in august 1944. Mai spunea cif cunostia spiritul
comandanrilor si al trupei, ca dorea insa sei nu-i dea prilejul lui
Hitler in at:: ca ar fi fost victories grin arnia nusterioasd sti
considere chestiunea Ardealului de nord definitiv inchisd. Tot
Antonescu spunea ca din punct de vedere strategic frontal din
Moldova era pentru rusi un front secundar, i ca o victorie in
sesul Moldovei, in mod normal, nu ar fi rezolvat Inca trecerea
Carpatilor.

"Atacul din luna august de la Iasi nu s-ar fi,produs dual
Maniu nu ar fi avut grijd sa contunice aliarilor starea de spirit

care domneste in randurile armatei rontane, care la prima
oca :ie prielnicd va lepada arrifele fdra sei combatei."

Aceste cuvinte ilustreaza perfect halul in care ajunsese
Romania: Antonescu Ii poftea pe anglo,americani-sa ocupe tam,
Maniu ii poftea pe rusi, tar Gheorghe Bratianu cu Tatarascu ar fi

dorit sa apara diviziile lui De Gaulle, care puteau considera
Romania ca a doua {or patrie! In acest timp, pentru a completa
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tabloul, legionarii de la Rostock ii bombardau pe Himmler §i
Hitler cu scrisori, aratand ca numai ei ar putea stapard situatia
din Romania,' ridicluid moralul populatiei $i al trupelor $i
punand la dispozitia cauzei comune. alte contigente pe care
Antonescu le tine la vatra.
Aceasta trista situatie se datdra numai partidelor politice care
in 1940 nu au avut curajul sa-$j asume raspunderea guvemarii,

aducandu-i pe legionari cu Antonescu la carma tarii. Tot
Bratianu §i Maniu $i -au dat asentimentul pentru intrarea
Romaniei in razboi in 1941.

Cum se putea sustine in aceste conditii in 1946, in fata
Tribunalului Poporului, ca Tomescu, Netta, Vulcancscu,

Lecca etc. sunt vinovati de dezastrul tarii, in timp ce
Bratianu, Maniu §i toti frunta§ii liberali §i tarani§ti se

plimbau in libertate, ba mai mutt, apareau §i ca martori ai
acuzarii?
) Aceasta conceptie nu a Post sigur a poporului, §i deci a
Partidului Comunist, dar s-a nascut tot in mintea politicienilor §i
a plutocratiei, care doreau sa-si consolideze pozitiile prin gasirea
unor tapi ispasitori.

Cu mine situatia era mai complicate. In tot cursul anului
1944 am primit avertismente directe sau prin scrisori iscalite de
necunoscuti sau anonime, prin care mi se aduceau critici aspre
pentru politica mea fats de evrei. Mi se reprosa cif am fcicut

evreilar viata mai usoarei fi mai bung deceit o aveau chiatromanii in Para lor. Mi se repeta mereu ca in timp ce romanii

mor pe front, evreii stau in orasele tarii, nu presteaza nici o
munca si se imbogatesc pe zi ce trece cu tot felul de afaceri. Eu
am putut constata, mai cu seams in anul 1944, ca antisemitismul
era adanc inradacinat in multe paturi ale populatiei romane. La

tall Meuse ravagii propaganda antisemita dusa de clerul
ortodox.
Partidul Liberal, in special Bratienii, utilizau §i ei
antisemitismul drept cal de batalie in timpul alegerilor. Partidul
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cuzist avea multi aderenti in toata Moldova, iar legionarii lucrau
in toata tam mans in mans cu popii.

Astfel stand lucrurile, situatia mea in tail era destul de
subreda, pentru ca o parte din oameni necunoscand adevarul
ma acuzau pentru legaturile mete cu Kil linger. Eram acuzat in
acest sens chiar de statiunile de radio-emisiune straine, iar alts
parte ma urau spunand ca sunt filosemit Fi vandut evreilor.

Nu ma asteptam insa niciodata ca voi fi judecat pentru
tratamentul inuman care I-as fi aplicat populatiei evreiesti din
tars. Adevarul este Ca traisem peste 35 de ani in Cara, unde
antisemitismul era necunoscut, §i nici eu nu puteam sa-mi

asimilez aceasta doctrini. Chiar relatiile mete personale cu
batranul profesor Cuza nu aveau la baza antisemitismul, doar
multe vederi comune in ce priveste comertul nostru exterior si
economia tarii. Dovada ca, chiar in Iasi, sediul profesorului

A.C. Cuza, eu scrim articole pentru ziarul Opinia, care era
evreiasca.

Alta dovada ca nu eram antisernit o constitute faptul ca nu
am ocupat nici o functie in guvemul Cuza din 1938.

Dar ce. poate fi mai dovada decat atitudinea mea din
1940-1941, card gratie activitatii depuse de mine Antonescu a
putut face fata rebeliunii si nu s-a format un guvem Horia Sima,
care ar fi atras nenorociri $i mai mart asupra locuitorilor tkrii
decat le-a atras guvemul Antonescu? Insa din nefericire,
notiunea de adevar si de dreptate nu este sinonima decat la rusi
in cuvantul Pravda. La noi, dreptatea, pana in 1946, mergea de
cele mai multe on mina in mina cu minciuna.

In tot anul 1944 situatia financiara a Romaniei era extrem de
precara. Mare le deficit bugetar care se acoperea cu emisiuni noi
de bancnote facea ca preturile sa se urce, in timp ce salariile nu
se mareau in acelasi ritm cu scumpetea. In unele regiuni ale tarii,

ca Basarabia §i Banatul, exista supraproductie de produse
agricole care nu gaseau cumparatori. Aceste produse nu se
puteau vinde nemtilor, pentru ca ei nu aveau lei, nici marfuri de

dat in clearing. Exportul in strainatatea neutra era extrem de
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greu, din cauza necesitiitii de a preda devizele rezultate din
vanzare Bancii Nationale la un curs extrem de scazut.
Afars de asta, nemtii, care mureau de foame, Riceau
dificulati pentru tranzitarea produselor agricole romanesti prin
teritorii ocupate de ei, fumizorii armatei faceau averi imense, iar
aparatul fiscal al Ministerului de Finance era putred. In decurs de
trei ani au fost schimbati patru ministri de finante, flea ca sh se
poata pune ordine la acest minister. Nemtii, din cauza
scumpetei, cereau tot mai multi lei pentru intretinerea

institUtiilor germane din tarn, care erau foarte numeroase. Ei

neavand marfuri de dat in schimb, Antonescu refuza sa le
mareasch alocatia, stability intr-o vreme child preturile erau cu
cel putin 50% mai schzute. Afars de speculanti, de fumizori ai
armatei Si de intermediari, toata lumea era nemultumith. Mihai
Antonescu avea obiceiul sh discute cu mine toate aceste greutati
fin anc iare,

Eu am supus lui Mihai Antonescu un plan care putea" sh
cel pucin pentru moment o usurare generall Am
propus ca eu sa vorbesc cu Killinger ca Germania sh puns la
aduch

dispozitia Ministerului de Finance Roman o jumiltate de vagon

de aur, reprezentand aproximativ un milion de napoleoni
(cocosei). Acesti napoleoni sh fie vanduti prin perceptii la
public, la pretul bursei negre deci 15 000 lei napoleonul. Sh nu
se admits ca o persoana sh cumpere mai mutt ca 10 napoleoni.

Sh se tins o evidenta cu numele cumparatorilor. Din cele 15
miliarde rezultate din vanzarea aurului, jumatate sh tie data
nemcilor, iar jumatatea a doua sh fie sau distrush, sau
intrebuincata in caz de absoluth nevoie pentru placile statului.

Cuinparatorii pentru aur se gaseau printre detinatorii de
bancnote in abundenth. Toti taranii, in special cei din jurul
oraselor marl la Bucuresti, vanzatorii de cartofi ji zarzavat din
imprejurimi inotau in bancnote care se devalorizau pe zi ce
trece gi erau gata sa cumpere aur pentru salbe.
Acest proiect multumea pe toata lumea pentru ca ar fi incetat
urcarea preturilor pentru catva timp, din cauza drenarii
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bancnotelor, ar fi pus statul in posibilitate de a mic$ora circulatia
fiduciary (bancnotele), ar fi pus capat discutiilbr fare sfar$it cu

nemtii in fiecare lung pentru marirea alocatiilor, ar fi pus
regiunile agricole cu supraproductie in posibilitate de all vinde
produsele nemtilor $i ar fi multumit 1i pe nemti, care primeau pe
aurul for mai multi lei decat ar fi primit la Banca Nationale la
cursul oficial al aurului.
Acest project, redat aici in linii mari, era elaborat de mine in
toate amanuntele, bazandu-se pe statistici precise $i pe
experiente facute de alte tali in anii 1919-1923.

Mai propuneam ca dupe realizarea acestui project sä fie
modificata legea devizelor, disindu-se libertate negocierii libere a

devizelor $i a aurului pe plata, Banca Nationale urmand sa
controleze numai devizele provenite din exportul tarii. Am aratat,
ca bursa neagra, find clandestine, nu ajuta decal la devalorizareq
leului.

Motive le care ma determinau de a cere modificarea legii
devizelor erau 5i ele expuse cu date precise $i amanuntite. Mihai
Antonescu a studiat acest project 1t dupe cateva zile s-a declarat

de acord cu el, ramariea numai partea cea mai importanta, ca
nemtii sa puny la dispozitie aurul.
Am expus tot proiectul meu lui Kil linger, $tiind ca Germania

mai dispune de anumite rezerve de our capturi de razboi.
Killinger a dat tot proiectul in studiu ata$atului
comercial expert in materii financiare 1i monetare Henrik
Klugkist. Acesta din urma a declarat proiectul acceptabil, cerand
insa ca cota de lei care urma sa revina germanilor sä fie marita la

75%, iar Germania sa acopere cu aceasta majorare de 25% o
parte din datoriile pe care le avea in clearingul romano-german.
Eu consideram ca aceasta propunere era acceptabila, pentru

ca Romania avea d6stule maxi inghetate, soarta carora era
foarte problematica in viitor. Mihai Antonescu a fost si el de
parerea mea, considerand ca Geimania va pierde razboiul 1i ca
marcile inghetate I i vor pierde once valoare.
Killinger a hotarit sa-1 trimita pe Klugkist la Berlin pentru a
discuta cu Banca Reichului in vederea obtinerii aurului.
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Intre timp, in Bucuresti, Banca Nationale care avea un
consiliu de administratie liberal se opunea cu toata taria
realizarii acestui project. Ea considera ca vanzarea aurului pe
plata echivala cu abrogarea legii devizelor, lege la care ea Linea
mortis, fdra a putea adtice nici un argument serios in sustinerea
pretentiilor ei. Eu sustineam ca legea devizelor, pentru a avea o

oarecare eficacitate, ar fi trebuit sä pedepseasca faptul de a
poseda devize straine si rhoneda -de aur, nu numai negocierea
lor.

Acest lucru insa nu convenea protipendadei Tarii Romdnesti,

pentru ca toti fugeau de lei si aveau aur si devize straine. Nu
exista o singura legatie strains sau un singur consulat care s5 fi
fdridut vreodata devize la Banca Nationale pe cursul oficial.
Banca National5.

sustineam eu ar face 'nal bine sa controleze
indeaproape exportul petrolului si al produselor petrolifere in
tarile neutre, unde pretul de vanzare ardtat nu era niciodata cel

real, jar suprapretul era transformat in conturi de devize in
straindtate, care alimentau, ca.si legatiile straine, bursa neagra.

Controlul amanuntit at preturilor de vanzare at produselor
petrolifere nu conveneau insa domnilor liberali, care erau mai
toti interesati in societatile petrolifere. Aceasta rezistenta a
consiliului de administratie at Bancii Nationale si a liberalilor a
durat cdteva saptarnani, cand, in fine, maresalul Antonescu si
Mihai Antonescu au hotarit sa treaca peste aceasta rezistenta,

avdnd din partea for

si

pe guvematorul Bancii Nationale,

Constantin Angelescu.
In fine, Klugkist, care amdnase plecarea lui la Berlin pentru a
obtine consimtdmantul dr. Schacht, a putut sa piece. Se facuse
insd sfarsit de iu[ie, Klugkist s-a Intors cu aprobarea autoritatilor

de resort germane, urmand ca proiectul sit fie realizat, jar
Germania sa pregateasca aurul. Intre timp s-a Mut insd 23
august.

Politicienii care au preluat guvernul care feicuserci atdta
opozifie acum au preluat ideea ci nemaiavand aur de la netnti,
au luat aur de la Banca Nationale"( A pentru a salvo aparentele
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legii devi:elor, in loc set' bard moneda de aur, au Poet
fainioasek niedalii.
Mihai Antonescu mi-a spas odatd in glumd, atunci cand se
lovea de opozitia consiliului de administratie al Ninth
Nationale, cd dual not am fi palms ca aural german sd se
vando prin mate sediile Partidu lui Liberal din provincie,
opozitia arji incerat ca prin farmec.Cred cd avea dreptate.

In expunerea mea de pans acum am uitat sa mentionez doua
cazuri interesante.
Eu eram in termeni buni cu doctorul Campeanu, cunoscutul

medic de la Brasov. El, in anul 1942 era medical sef al
Prefecturii de Politie a Capitalei si mi se pLangea Thereu ca
gardienii publici din Capitals nu au nici un spital. Generalul
Palangeanu, prefectul politiei, si cu mine am hotarit, sere
bucuria lui Campeanu, sa cladhn un spital at gardienilor publici.
M-am inteles cu doctorul Justus, reprezentantul unui putemic
concern german de instalatii medicate (sanitare) din Hamburg,
care la Bucuresti avea si magazinul "Chiroptica", sa inzestram
noul spital cu aparatura cea mai modemii de pe acele vremuri.

Palangeanu, cu inginerii de la Prefecture au intocmit devizul,
care se ridica la 200 milioane lei. Am varsat lui Palangeanu, de
acord find si comisia financiara a Centralei Evreilor, un print
acont de 25 -de milioane lei pentru a cumpara locul si materiale
de constructie. Spre marea mea mirare, a doua zi Palangeanu
mi-a restituit cecul, spunand cs Piki Vasiliu gland de cladirea

spitalului a spur ea nu se pot priori cadouri facute cu bani
evreiesti de la acest domn (eu), cu care Ministerul de Interne nu
trebuia ss albs nici un contact. Asta nu impiedica pe Piki Vasiliu
sd cumpere cu banii de la evrei fabrica textild din Ardeal, pe
cont propriu. Banii pentru cumpdrarea fabricii erau de la evreii
din Transilvania (repatrieri) si de la vanzarea alum-Lc:tido,- de
aildrorie evreilor din Romania.

Eu am luat aceste 25 de milioane si cum era inaintea Pastelui

evreiesc am dat la fiecare familie saradi evreiasca dupa
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numarul componentilor un ajutor intre 5 si 10 mii de lei. In
acel timp un ou de gains la tali nu costa decat 3 lei. Toate aceste
chestiuni se pot controla prin Gazeta Evreiascd in care a fost
publicat ordinul meu care sediile Centralei din toata tam.

Al doilea caz care mai trebuie mentionat a fost cu Opera
Romana. Pe acel timp (1943) Capitala nu avea opera. Mihai
Antonescu a hotarit sä cladeasca opera pe locul viran care se
gasea la intretaierea bulevardelor. In acest scop mi-a cerut sa -I
subvertionez cu bani de la Centrala. Am dat in doua randuri
sume care totalizau multe zeci de milioane (nu mai tin exact
minte cat), insa nu am putut afla niciodata ce s-a facut cu acesti
bani, pentru care eu am primit chitante in regula. Cert este ca nu
s-a rdcut opera, nu s-a inceput nisi cVddirea si nu s-au adunat r ici
materiale de constructie.

Cineva care citeste aceste randuri ar fi poate inclinat sa
creada ca eu luam painea de la gura bietilor evrei, pentru a face
donatii la romani. Este complet inexact, pentru ca institutiile de
binefacere evreieSti pentru populatia saraca erau in plina

Centrala lua bani pe carnete de la plutocratii evrei,
pentru care taxele erau o jucairie in comparatie cu
numerarul care it posedau qi cu cliqtigurile care le fliceau de
pe urma carnetelor, care le permitea sa se ocupe cu comertul
de marfuri qi de bani (bursa neagra).

. Hoare.

Cu taxele pldtite de plutocra(ii evrei s-au putut face sure de
opere de binefacere atat pentru evrei, cat si pentru r'omani.
ce

este mai important. s-au putut schimba, gratie unor bani

cheltuiti la locurii- uncle trebuia, directivele antisemite care
guvernau acele

Imi pare eau ca nu mi-a fost dat sa fac o "Centrala"

a

politicienilor pentru ca as fi transformat fata Romaniei in doi
ani!

Am sä redau un fapt.foarte banal, din care se poate deduce
insa cum traia populatia evreiascil pe vremea Centralei:
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Eu ceream lui Gingold cateva tichete de cantina pentru a le

da unui comisionar evreu (batran .i bolnav) de la Hotel
Splendid. Imi ramasesera si mie doua tichete. Aveain obiceiul sa

vizitez diferitele institutii, ca aziluri, spitale etc., fail sa ma
anun; $i, cand era posibil, Med sa-mi dau identitatea. Am luat
deci un tichet pentru o cantina din Dudesti si m-am prezentat sä
iau masa de la pranz. Am gasit un local la strada foarte curat, in

care erau case mese marl, la care puteau lua loc usor 30 de
persoane. Existau fete de masa i tacamuri de buns calitate. Mai

toate mesele, cu toate ca era ora pranzului, erau goale. 0
servants, domnisoara Fany, mi-a indicat o masa la care sa iau
loc si mi-a cerut tichetul. Am dat un tichet, iar ea uitandu-se la el

a spus ca este perimat de o Luna. Eu am protestat, spunand ca
sunt din Iasi, unde am primit acest tichet de la Centrala $i ca sunt

flamand. Asupra acestora a venit o doamna mai in varsta, care
era responsabila cantinei §i a spus ca de asta-data Imi va servi
masa, insa daca am tichete mai multe perimate sa ma duc sa be
preschimb la Centrala din Bucuresti. Mi s-au servit trei feluri de
mancare abundente si foarte bine gatite. Intre timp veneau
mereu batrani si batrane cu sufertase si luau mancare, pe care o
duceau acas5..

Domni§oara Fany a intrat cu mine in vorba, la toate mesele

nefiind decat trei clienti. M-a Intrebat cum se face CA find
relativ tank si bine imbracat sunt nevoit sa mananc la cantina
saracilor. Am spus ca am fost multa vreme la munci §i ca la Iasi

viata este mai Brea ca la Bucuresti. Fany a raspuns ca §i la
Bucuresti a fost destul de prost Vana s-au facut "cametele" i ca
nu se putea dovedi cu servitul mancarii la pranz, atat de mare era

afluenta. Acum nu au ramas decal 50 de clienti din batrani §i
batrane, pe cand inainte erau cateva sute. Fany luandu-ma pe
evreie§te

limba pe care din fericire o cunosteam relativ bine
m-a sfatuit sä ma duc la Lecca, care cu siguranta, find vorba de
un om care a fost la munca, Imi va face mutatia la Bucuresti si
Imi va da si un comet gratuit pe primele 6 luni. La Bucuresti
spunea Fany "pofi sa castigi bani multi cu comet-011, clacci to (ii

de treabei". Cand eram in plina conversatie a intrat un evreu
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batran cu un suferta§ §i uitandu -se lung la mine s-a dus §i a
vorbit ceva la urechea responsabilei. Responsabila a venit la

masa unde conversam cu Fany §i a cerut scuze ca nu m-a
recunoscut §i s-a oferit sa-mi arate bucataria §i camara. Fany §i-a
ascuns obrazul cu amandoua mainile, iar eu am vizitat Camara.

Era plina de saci de fasole, de zahar, de faina, iar in rafturi nu
mai era loc de cutii de conserve. Doamna Imi spunea ca rarnane
in fiecare zi atata mancare, incat este nevoita sa Oda doi porci
Intr -un cotet de curte. Ba spunea ca s-au schimbat timpurile §i ca
toti evreii §i-au gasit o ocupatie §i nu mai sunt nevoiti sä recurga
la cantina pauperilor. Chiar din clientii inscri§i la aceasta cantina
unii neglijeaza sa-§i ridice mancarea gatita, care astfel ramane §i
se Imparte §i la romanii pauperi din cartier.

Daca Himmler ar fi vazut aceasta cantina evreiasca, in

timp ce in Germania lumea murea de foame, ne-ar fi
impuqcat pe mine, pe Richter §i pe Killinger cu mina lui.
Domniqoara Fany nu s-a mai aratat pentru ca facuse §i unele
reflectii, nu tocmai amabile, la adresa doctorului Gingold, de
care spunea ca este mandru §i mai greu de apropiat ca un rege.
In timp ce la cantinele Centralei, care erau conduse de un om
vrednic, Isak Adania, era aceasta abundenta, la cantinele
romane§ti cum era institutia "Painea zilnica", era mizerie §i o
murdarie de nedescris. Cunosc aceasta situatie, pentru ca am fost

in cateva randuri la "Painea zilnica", Inca Inainte de razboi,
pentru a da ajutoare.

Dar nu numai cantinele Centralei erau Intr -o situatie
Infloritoare, ci §i azilurile de laitrini §i bitrane (Elisabethum) §i
spitalele. Azilurile aveau camere curate, paturi bune, apa calda §i
rece, closete civilizate, bucatarii Inzestrate cu tot ce trebuie §i
asistenta medicall §i medicamente gratuite. A§ fi dorit sä traiesc
§i eu la adanci batraneti Intr -unul din azilurile intretinute de
Centrala Evreilor. Gingold, find medic, avea Inainte de toate
grija spitalelor evreie§ti. Aveam la aceste spitale atatia doctori,
incat venea la cinci bolnavi un doctor. Instalatiile sanitare erau
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din cele mai modeme, iar medicamente, in special germane, in
abundenta.
Am vizitat ()data "Iubirea de oameni" cu ministrul sanatAtii,
doctorul Petre Tomescu, §i el a recunoscut ca spitalele romane§ti
sunt din toate punctele de vedere mai inapoiate.
A§ vrea sä §tiu care este evreul sau evreica care pot sustine cu
inima curata CA in timpul Centralei, Hind saraci sau bolnavi au
ramas flamanzi, sau gra ingrijire medicala §i medicamente?
La romani foamea, cer§etoria §i lipsa de asistenta erau la
ordinea zilei. Nu a existat cer§etor evreu pe vremea Centralei.
Toti, dar toti evreii saraci, primeau asistenta in bani, lunara.
In timpul bombardamentelor americane, evreii sinistrati au

primit de la CentralA ajutoare in bani, substantiale, nu ca la
romani, unde sinistratii au fost catalogati, §i catalogati au limas.

Aceasta organizatie de ajutorare a saracilor nu exista numai

la Bucure§ti, era la fel §i in tail. La Iasi,. familiile celor
asasinati de nemti si de romani in iunie 1941 erau ajutate
lunar. Pe langA toate aceste ajutoare, care se dadeau in tars, mai
era §i Transnistria, unde se trimiteau mereu medicamente,
rufarie, haine, ghete, geamuri §i multe altele.

Tot cu banii de la taxele pe carnete se fdcea si multd
asistentd pentru romoni. 0 mare parte din orasul Iasi a fost
pavatd cu banii aprobati de mine la Central& Tot la Iasi am
refdcut route monunientele istorice, care din cauza incuriei
ronuinilor ajunseserci intr-un ha! lamentabil.

Primarul la§ului, pe nume Ifrirn, era in fiecare saptarn[41A in

"vizita" la biroul meu din Bucure§ti, iar Mihai Antonescu,
"gelos" pe Iasi, imi spunea sa mai las deoparte la§ul §i sä ma mai
ocup §i de ormele din judetul Arge§. Cu banii de la Centrals s-a
refacut oraul Soveja, care fusese complet distrus de cutremurul

din 1940. In judetul Arge§ s-a refacut o comuna care fusese
luata de ape, sub forma de sat model. La Strehaia, in judetul
Mehedinti, era o catedrala de pe timpul lui Mihai Viteazul, unul
din cele mai vechi §i frumoase monumente istorice din tars, pe
care partidele politice nu reu§eau sä o restaureze de 40 de ani.
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Centrala a restaurat aceasta catedrala. La Bacau, Centrala a pus
la dispozitie fondurile pentru facerea §colii de menaj. La Hui
s-a cladit un teatru.
In judecul Dorohoi arsese mai de mutt faimosul liceu intemat
"Ba§ota". Politicienii n-au fost in stare sa-1 refaca; Centrala 1-a
refacut.
Centrala a reface casa lui Cuza Voda de la Galati, 'cazuta in
mina, §i a refacut biblioteca lui Ion Creanga, tot din Galati.
Pe langa toate aceste opere, din care am citat numai o parte,
Centrala intretinea cu bani Oficiul de Patronaj, care §i el a ajutat
multa lume §i nu a fost intotdeauna criticat pe bung dreptate.
Centrala Evreilor a putut Infdptui atatea opere utile societdfii
evreiesti ,si romdnegi, fdrd a posed(' sau administra un singur
bun imobil evreiesc din mate cute fuseserd etatizate In 1940.

Aceste bunuri erau administrate de Ministerul Romanizarii.
Nu cunosc o singura opera de utilitate generals facuta de
acest minister, cu toate ca administra o avere imensa. Daca
Centrala ar fi avut numai o parte din imobilele evreie§ti ar fi
realizat lucruri nepieritoare. Totu§i am fost acuzat de Tribunalul
Poporului ca am ajutat cu banii Centralei prieteni politici. Nici
ora§ul Iasi cu strazile §i monumentele lui, nici "Cuza Voda" sau
"Creanga", sau ora§ul Soveja, sau catedrala lui Mihai Viteazul

etc. etc., nu pot reprezenta prieteni politici. De altfel, nici un
politician liberal, taranist sau cuzist nu a indraznit vreodata
sa-mi ceara bani, pentru ca §tiau ca vor fi refuzati.
Ajutam pe oricine, dar nu pe politicieni!

Daca am dat bani lui Killinger §i lui Mihai Antonescu §i la
altii, cum voi arata mai jos, nu se poate sustine ca mi-au fost
prieteni politici. Killinger nu a lost un prieten politic, dar un
prieten, pur fi simplu. Si el flia foarte bine cd ideile mele sunt
foarte distante de nazism.
Banii pe care i-am dat acestor oameni au fost dati in interesul
vital at evreilor.
Tot la Tribunalul Poporului am fost acuzat ca pe langa banii
dati la prietenii politici, nu m-am uitat nici pe mine. Daca eu a§
fi fost din aluatul lui Mihai Popovici, at lui Goga, at doctorului
N. Lupu, at lui Gheorghe Tatarascu sau al lui Eduard Mirto etc.,
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eu a§ fi avut in strainatate un cont de cateva zeci de milioane de
franci elvetieni sau dolari, §i 23 august nu m-ar fi prins in tali.
Nimeni nu avea atatea posibilitati sa fure ca mine. Eu insa am'

fost mai bogat in 1942, cand am infiintat Centrala, ca la 23
august 1944.

Eu ceistigasem forte multi bani ca intermediar oficial al

intendentei germane, unde mi se platen 5% pe toate
cumpardturile fdcute. Am vandut minfuri in valoare de multe
sure de milioane numai de la .firmele "Vartparonian" si
"Hlebnikian" si de la "Stan Rizescu". Aceste date sunt
controlabile si azi.
La "Rizescu" era un director tanar pe nume Agalide.

Cu cat Centrala facea mai muted' asistenta Ia evrei §i la
romani, cu atat lucru paradoxal se marea §i du§mania
romanilor de toatt.' categoriile fats de mine. Romanii de rand
invidiau

pe

evrei

pentru

cantinele,

spitalele,

§colile,

universitatile §i teatrele lor, care erau mult superioare celor
romane§ti. ii mai invidiau pentru faptul ca "stau toatil ziva la
cafenea sau la pi-11),(111e, cd sunt elegant imbnicati si cdpigd
multi bani, in timp ce romanii mor ca mustele pe front ".

Erau invidiati functionarii evrei de la Centrala pentru ca, in
general, nu prestau decat 4 ore servici, avand salarii mai inari ca
romanii, care lucrau de la 8-10 ore zilnic.

Politicienii, generalii §i protipendada romans se gandeau,
vazand atata asistenta data romanilor, ce bine daca ace§ti bani ar
fi stat in buzunarele lor §i se gandeau cu regret Ia timpurile cele
bune inainte de 1942, cand fiecare evreu instarit i§i avea "sfantul
sat' la lerusalim" 0 se sinchisea de persoana sa in primul rand, §i
nu se gandea la ob.tea evreiasca, dupa dictonul vechi: "Fiecare
pentru sine si Dumnezeu pentru toti, si Caritatea bine ordonatd

incepe cu mine insumi". Plutocratii evrei scrasneau din dinti,
vrizand asistenta claret romanilor pe banii lor, si isi fdceau
socoteala cd altd datd scdpau mai ieftin, cand nu existau taxele
pe carnete.
Dacd eu in 1942 m -a$' fi mul(umit sd supraveghez legile
existence, in primul rand legea lasinschi (conform cdreia pond
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la sfarsitul anului 1941 nici un evreu nu avea dreptul sd.rdmand

in intreprinderi particulate salt de stat) $si statutul militar al
evreilor, toti evreii din Romania, cu exceptia plutocratilor, ar fi

fost deportati in Polonia fi in Transnistria sere satisfactia
romanilor de rand, iar plutocratii $i instdritii ,,i -ar fi gdsit
fiecare un protector bine pldtitsu ajutorul cdruia aril sccipat de
aplicarea masurilor generale. In acest caz, dupa 23 august 1944

nu m-as fi lovit de ura intregii populatii romane, in cap cu
politicienii $i generalii, si nu a$ fi avut contra mea nici pe
plutocratii .i instaritii evrei. Din evreii deportati in Polonia si in
Transnistria este problematic daca ar fi supravietuit vreunul, iar

mortii nu acuza, $i cum spune proverbul italian: "calaresc
repede". Sigur cä nu a$ fi fost extradat guvemului sovietic, unde
acuzatiile care mi-au fost aduse de guvemul De Gaulle, au cazut
pe un teren fertil, eu find caracterizat ca "prototipul agentului
hitlerist", iar hitleristii find, pe buna dreptate, urati la Moscova.
In Romania am fast acuzat cd am jupuit populatia evreiasca,
impunandu-i taxe insuportabile pentru carnetele de scutiri de
muncd. Este grew de imaginat a acuzatie mai nedreapni. Toate
taxele percepute pe carnete erau benevole, iar nici en nu eram
obligat, pain nici a lege scut regulament, so eliberez astfel de
carnete de scutiri. Scutirile erau o purl favoare, pentru cd legea
obliga pe toti evreii de la 18 la 50 de ani sd presteze serviciul
militar. Eu obtinusem grin decizie prezidentiald (Antonescu)
dreptul de a elibera de serviciul militar pe acei evrei pe care ii
consideram en pentru diverse motive, nespecificate cd
meritd aceastd favoare.

Eu eliberam de munca pe considerente economice, pe
considerente de umanitate $i pe considerente de taxe. Daca unui
evreu nu-i placea sä plateascri taxele cerute de Centrala pentru
carnet, nu avea decat s5 ramana in randul evreilor de la munc5.
Incetul cu Incetul au beneficiat de favoarea cametelor de scutire
de serviciul militar peste 60% din oamenii In varst5 de 18-50
ani.

Si pentru aceste scutiri eram aspru criticat de romani, care
spuneau c5 for nu be acorda nimeni scutiri de annata .i de front.

Insa, cand vrei sa distrugi un om astfel cum a fost dorinta
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tuturor, privind persoana mea, dupa 23 august 1944 faci
sageata din once lemn.

Se pune intrebarea: cum am putut mentine acest regim de

favoare fata de evrei, aproape timp de 3 ani, avand toata
opinia publicA ostilli? Raspunsul este clar si incontestabil:
grade banilor.
Am mai fost invinuit in 1146 cum ca singurul criteriu dupa care
acordam camete de scutire de munca erau banii si ca in consecinta
nu primeau carne deck evreii bogati. Aceasta acuzatie este falsa

din toate punctele de vedere, pentru Ca daca se vor controla
condicile Centralei se va constata ca multe mii de camete erau
aprobate de mine gratis, iar ca dintre evreii bogati foarte multi erau
la munca la Marele Stat Major, find probabil "aranjati" acolo.

Dupd 23 august 1944 foarte multi romani dornici de a se
adapts timpurilor s-au transfonnat peste noapte In filosemiti si
acuzatori. Dar sd veld fi eu pe acel roman care a avut curajul
sd intervind pentru evrei in anii 1942-1944, sau sd protesteze
contra vreunei mdsuri lusate de annatele romano-germane in

Rusia sau Transnistria. In schimb, cand am obtinut, dupd o
luptd grea cu marefalul Antonescu, in anal 1944, readucerea

tuturor evreilor deportati In Transnistria, pentru a nu fi

masacrafi de nemii in retragere, am primit zeci de scrisori
iscdlite fi anonime de la romani care and acuzau nu numai cd

nu am scdpat ((Ira de evrei, dar am mai adus si evreii din
-Rusia, astfel cd acum stint mai multi ca inainte.
In ziva de 23 august dimineata, la ora 9, m-am dus la Legatia

Germans ca sa discut cu Killinger despre un adapost contra
bombelor, pe care el dorea sä-1 construiasca la ferma "Garonia",
pe soseaua Bucuresti-Ploiesti, unde se refugiau membrii Legatiei
Germane in timpul bombardamentelor. In anticamera lui

Killinger am gasit adunati pe generalul Karl Spalke, atasat
militar german la Bucuresti, pe ajutorul sau, colonelul Braun, pe
atasatul de press al legatiei, Welkisch, pe consilierul de legatie
Gerhard Stelzer si pe secretara lui Killinger domnisoara Hella
Petersen..
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Toti ace§ti domni §tiau ca eu sunt prieten cu Killinger §i n-au

facut un secret din preocuparile pe care le aveau despre
intamplIfile care urmau sal alba loc in acea zi. Ei spuneau cd
sunt informari precis cd va avea loc In cursul zilei o loviturd de
stat (Putsch), care va avea ca urmare formarea unui guvern
Sdndtescu si Incheierea unui armistitiu cu rusii peste capul
armatei germane.
0
De altfel §i Antonescu vorbise ieri (22 august) de armistitiu
cu ministrul Karl Clodius, insA dui:4 o intelegere prealabill cu
nemtii privind conditiile armistitiului. Ei veniserA in corpore la
ministrul Killinger pentru a-I determina sA is toate masurile
necesare pentru a preintampina $i zadamici "putschul" planuit,
insa constatasera cA el este convins ca informa ;iile for sunt
fanteziste §i refuza sä is once masura preventivA.

Eu le-am spus ca tot Bucure§tiul vorbe§te de peste o luta
de un guvern general Sanatescu, iar in privinta armistitiului

§tiu atat: ca Mihai Antonescu mi-a spus aseara ca el "nu
poate duce razboi avand pe ruqi la Ia§i".
Am intrat la Killinger §i 1-am Intrebat ce crede despre situatia
military $i despre armistitiul de care vorbesc domnii din
anticamera. El mi-a raspuns ca Romania, regele §i partidele

politice "nu pot comite un act echivalent cu o sinucidere,
incheind un armistitiu fare a avea armata in pozitie de lupta

pe o linie de rezistenta. Un astfel de armistitiu ar

fi

echivalent cu o caj)itulare fare conditii. Or, el nu crede ca
regele sa admits o astfel de capitulare".
Killinger a; mai adaugat ca de cand este ministru in Romania
au circulat mereu tot felul de zvonuri alarmiste privind cand pe
legionari, cand pe Aliati etc. Toate aceste zvonuri s-au dovedit
Intotdeauna flea bazA serioasa, §i ce ar fi fost dacA in fiecare data

el ar fi luat mAsuri preventive. De asta-datA lucrurile se vor
petrece la fel, iar colaboratorii sal se vor lini§ti.
In ce prive§te frontul, Killinger a spus ca pierderea orgului

Iasi nu inseamna insA cA s-a pierdut razboiul, iar marqalul
Antonescu va stabiliza desigur frontul pe o linie nouA,
definitive, care exists. Pe urrna se va vedea ce rarnane de facut.
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Cand am iesit de la Killinger, toti donmii colaboratori mai
erau in anticamera. Ei m-au intrebat ce spune ministrul. Eu
le-am raspuns ca ministrul este optimist $i nu crede in
posibilitatea unei lovituri de stat. Toti colaboratorii erau
dezamdgiti, iar Welkisch spunea cd se va repeta in mai rdu
istoria din Italia.

Eu am plecat la biroul meu, iar la ora 11.30 m-am dus la
Presedintie, pentru a discuta cu doamna Antonescu o chestiune
baneasca a Patronajului. Doamna Antonescu era foarte calms $i

mi-a spus ca barbatul ei s-a dus la palat, pentru a-1 pune In
curent pe regele Mihai cu situatia de pefront 103. Ea a adaugat

ca totul este pierdut pentru ca nemtii ne-au tradat. Ei au
promis ca ne vor apara qi nu s-au tinut de euvant.
Pe cand discutam cu doamna Antonescu in biroul ei a intrat
Ovid Vladescu. El m-a rugat sä tree in biroul sau pentru ca ar
vrea sa-mi comunice ceva important. Am intrerupt conversatia
cu doamna Antonescu 3i 1-am urmat pe Vladescu. El mi-a spus
ca cu cateva minute inainte avusese vizita colonelului Madarjac
de la Inteme, care spunea ca la minister se vorbeste ca maresalul
Antonescu gi generalul Piki Vasiliu ar fi arestati la palat.
Vladescu in-a rugat sä ma informez la Lega ;ia Germans daca
acolo este cunoscut ceva in aceasta privinta. Eu am cerut chiar

din biroul lui Vladescu sa vorbesc la telefon cu Killinger.
Dandu-mi-se legatura, 1-am intrebat pe Kil linger daca este ceva
nou, pentru ca circula tot felul de zvonuri. El mi-a raspuns scurt
ca s-a inttunplat un lucru nemaiauzit $i a inchis telefonul.
Am comunicat in consecinta lui Vladescu ca banuielile lui
Madarjac par a se adeveri.
M-am intors la doamna Antonescu si i-am spus ca se pare ca
maresalul Antonescu este re ;inut la palat. Doamna Antonescu a
rarnas iar foarte calms $i mi-a spus ca "arestarea maresalului

Antonescu era de prevdzut". Am intrebat-o ce are de gand sä
faca $i mi-a raspuns, cu acelasi calm, ca nu este de facut nimic $i
ca asteapta desfasurarea evenimentelor.
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NOTE

I. La 20 fehruarie /5 martie 1918, Constantin Argetoianu, ministrul
justitiei, semneaza din partea Romaniei un tratat preliminar de pace cu
Puterile Centrale. Tratatul de pace va fi semnat Ind Ia Bucuresti, Ia 24
aprilie/7 mai 1918. in epoca §i mai tarziti, s-a folosit turent sintagma
"paces de la Buftea-Bucuresti".

2. Precizarea este de circumstanta, datorata, probahil, repetatelor
8i numeroaselor declaratii pe care autonil le daduse papa
atunci. Intrarea trupelor romane in Basarabia s-a produs la inceputul
anului 1918, inainte de "paces" de Ia Bucuresti.
interogatorii

3. Este vorba de garnitura de tren care a parish Romania in iunie
1918, traversand Austro-Urrgaria spre Elvelia. Trenul transporta peste
200 de personalitati politice, ziaristi etc. in frunte cu Take Ionescu.
4. Herbert Clark Hoover, presedinte al S.U.A, Intre 1929 si 1933.
Dupa primul razboi mondial a condus Administralia Americana pentru

Ajutor (American Administration Relief ARA), organism care s-a
ocupat cu aprovizionarea regiunilor afectate de razboi. La Bucvresti,
ARA a trimis o misiune condusa initial de maiorul J. Green si apoi, din

martie 1919, de colonelul W.N. Haskins (Ion Stanciu, Aliati fcird
aliantd. Romania si S.UA., /914-1920, Bucuresti, 1992, p. 173, 203 si

urm.). Near East Relief (Ajutorul pentru Oriented Apropiat era,

probabil, o subdiviziune a ARA.
5. Constantin Argetoianu a foss ministru al agriculturii si domeniilor
intre 24 noiemhrie 1927 10 noiemhrie 1928 (presedinte at
Consiliului de Ministri Vintila I.C. Bratianu).

6. Mihai Popovici a delimit portofoliul finantelor in perioada 13
iunie 10 octombrie 1930, (guvemul !Witt Maniu) si 10 octombrie
18 aprilie 1931 (guvemul G.G. Mironescu).
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7. In februarie 1929 guvemul Iuliu Maniu a obtinut de la marea
finanta mondiala un imprumut de peste 100 000 000 dolari destinat, in
special, realizarii stabilizarii monetare (din acest motiv este cunoscut

ca "imprumutul stabilizarii"). Cu acest prilej, cercurile financiare
intemationale au impus un "consilier tehnic" pe linga Banca Nationala
Romani in persoana lui Charles Rist. Dupi un alt imprumut obtinut in

1930 de la "International Telephone and Telegraph Corporation"
(soldat cu concesionarea telefoanelor pe timp de 20 de ani), in martie
1931 Romania a contractat un nou imprumut extern finantat de un
consortiu international avand in frunte "Banque de Paris et de Pays
Bas" ('imprumutul de dezvoltare"). Intre conditiile puse de creditor',
externi a fost 9i aceea a prelungirii mandatului consilierului Charles

Rist pe Tanga B.N.R. In acest context, destituirea guvematorului
B.N.R., Dimitrie Burileanu, a declansat un scandal politic de proportii.
Desi ca guvemator fusese numit dr. Constantin Angelescu, Burileanu a
internal proces guvemului $i a avut castig de cauza prin sentinta Curtii
de Apel din 9 iulie 1931. Conflictul va ti rezolvat prin nurnirea, la 14

iulie 1931, ca guvemator al B.N.R. a lui Mihail Manoilescu (vezi
Grigore Gafencu. inseinndri politice 1919-1939, Bucuresti, 1991, p.
115-125, 162; N.Z. Lupu, Planul de la Geneva. Implicarille lui politice
in Romania 1939-1933, Bucuresti, 1973, p. 13-28).
8. "Monopolul chibriturilor" (pe 30 de ani) a fost concesionat trustului

suedez "Svenska Tandsticks Aktiebolaget" in iulie 1929, ca urmare a
faptului ca subscrisese cu 30 rnilioane dolari la "Imprumutul de
stabilizare". 0 alti societate suedeza, "Svenska Vagaktiebolaget", a
obtinut dupa imprurnutul din 1931 concesiunea constructiei unor sosele.
9. Proiectul data din 1928 si viza realizarea unei "uniuni"
romano-ungare sub sceptrul regelui Carol II de Hohenzollern

-Sigmaringen (aflat la acea data in Anglia, ca persoana particulars sub

numele Carol Carairnan, impreuni cu Elena Lupescu-Wolf) ca
"rasplata" pentru sustinerea pretentiilor teritoriale revizioniste ale
Ungariei fats de lugoslavia si Cehoslovacia. Proiectul a fost initiat de
Barbu Ionescu (Moritz Leibovici) gazda din Anglia a perechii
Carol-Lupescu $i de lordul Harold Rothermere, cel niai important
sustinator al revizionismului ungar, care se obliga sa fumizeze, in
contrapartida, si un substantial imprumut financiar pentru Romania.
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Reusita "complotului de la Londra"

astfel numit de presa liberals

era conditionata de revenirea in tali a lui Carol si de
urcarea sa pe tron in detrimentul fiului sau, Mihai. Planul urmarea
romfineasca

sosirea lui Carol cu prilejul serbarilor organizate de Partidul National

Taranesc la Alba tufa, in mai 1928 (fusesera pregatite chiar doua
avioane si fusese intocmit un manifest). in cele din urrna, "complottil"
a esuat, Carol $i Lupescu find expulzati din. Anglia. Restauratia a fost
astfel amanata pans in iunie 1930.
10.

Formal, criza s-a declan.at datorita demisiei ministrului

industriilor, Mihail Manoilescu, la sfa'rsitul lunii martie. La 4 aprilie
1931 guvernul G.G. Mironescu demisioneaza, regele Carol al II-lea

incredintand mandatul pentru formarea noultti guvem lui Nicolae
Titulescu, sosit in tail Inca din manic. Intentia declarati a lui Titulescu

a fost de a alcatui "un guvem de concentrare de partide", tentativa
esuata dupa intense tratative cu principalele particle politice (vezi si
Grigore Gafencu, op. cit., p. 122-130).
11. Faptul este confirmat de Nicolae Iorga, devenit presedinte at
Consiliului de Ministri la 18 aprile 1931 (N. Iorga, Orizonturile tnele.
0 Ward de on, am cum a lost, Bucuresti, 1984, p. 700).
12. Implicarea lui Radu Lecca in asa-numita "afacere a cifrului" de
la Ministerul de Externe Francez a provocat, intr-adevar, senzatie Ia
Bucuresti. Grigore Gafencu nota cu acest prilej ca "Lecca Rodolf'
(sic!) e "tin escroc binecunoscut", pentru ca ulterior sa afle secretul
prezentei acestuia in capitala Rom'aniei in zilele and se hotara soarta
mandanilui lui Titulescu (Grigore Gafencu, op. cit., p. 159-161): De
astfel, chiar maresalul Ion Antonescu declara la procesul din mai 1946
ca nu stiuse de existenta lui Radu Lecca (Oita Ia intalnirea for *din
ianuarie 1941) decal din "incidental de la Paris".
13. La 7 septembrie 1931 Nicolae Titulescu a fost ales presedinte at

celei de-a XII-a sesiuni ordinare a Adunarii Generale a Societatii
Natiunilor, pitstrandu-si astfel functia dobandita la cea de-a XI-a
sesiune.

14 Deoarece dupa cel de-al doilea razboi mondial asocierea
cuvintelor "exterminate" si "evrei" a capatat o conotatie semantics
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precisk avem datoria sa precizam ca afirmatia lui Lecca, indiferent din

ce motive a exprimat-o, nu i se poate imputa lui Comeliu Zelea
Codreanu. Spre edificare, citani pasajul cel mai dur care poate fi gasit
in scrierile sale cu privire la "chestiunea evreia.sca din Romania acelor
ani:

"Sunt legi jiicute de Durnnezeu, care oraduiesc viata popoarelor.

Una din aceste legi este legea teritoriului. Duninezeu a Idsat un
teritoriu deterrninat Jiecdrui popor pentru ca sd trdiascd, so creascd,
sit se desvolte fi So-pi creeze pe el cultura sa proprie.

Problema jidaneasca in Romania ca si aiurea consta in incalcarea

de catre jidani a acestei legi naturale a teritoriului. Ei ne-au
incalcat teritoriul nostru. Ei sunt infractorii, §i nu eu, popor roman,
sunt chemat sa suport consecintele infractiunii tor. Logica elementary
ne spune: infractorul trebue sa suporte consecintele infractiunii
savar§ite. Va suferi? N-are decat sa sufere. Toli infractorii sufera. Nici

o logics din lume nu-nn va spune, sa mor eu pentru infractiunea
savarVta de altii.

Deci problema jidaneasca nu se naVe din "ura de rasa". Ea se
Ave dintr-un delict savar§it de jidani NIA de legile §i ordinea naturals
in care traiesc toate popoarele lumii.
Rezolvarea prohlemei jidanevi?
Iat-o: reintrarea delicventilor in aceasta ordine naturals universals
§i respectarea legalitalii naturale." (Comeliu Zelea Codreanu, Pentru
legionari, Sibiu, Editura "Totul pentru Tara", 1936, p. 92).
Este evident ca Leca uzeaza de clire postbelice antilegionare, cad
dui:4 acuzalia privind exterminarea evreilor urmeaza aceea de
antimonarhisni pe care, se vie, Codreanu nu a promovat-o, ci din
contra. Spre edificare cifam:
"In jiuntea neamitrihn-, deasupra elitei, se ajid nionarhia.

Resping republica.
in istorie s-au vazut monarhi buni, foarte buni, slabi sal rai. Unii
s-au bucurat de ononiri si dragostea popoarelor pang la sfar§itul vietii,
altora Ii s-a taiat capul. N -au fost, deci, toti monarhii buni. Monarhia

rosy, a foss totdeauna bunal. Nu trebue sa se confunde omul cu
institutia, tragandu-se concluzii false.
Pot fi preoti raj, dar pentru aceasta, nu putem trage concluzia, ca
trebue sa desfiintam Biserica §i sa ucidem pe Diunnezeu cu pietre.
Sunt, desigur, si monarhi slabi sail raj, dar nu putem renunta la
monarhie.
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in agricultura, avem un an bun si tin an rAu, sau unul bun si doi ani
rai; cu toate acestea, lurnii nu i-a trecut Inca prin gand, sa se lase de
agricultura." (Thidem, p. 426).
15. Guvemul Alexandra Vaida Voievod in care Nicolae
Titulescu detinea portofoliul afacerilor straine a depus rnandatul la
13 noiembrie 1933, a doua zi presedinte al Consiliului de Ministri fiind
desemnat I.G. Duca.
16. Este si punctul de vedere adoptat oficial de Miscarea
Legionara: In seara zilei de 29 Decembrie 1933, pe peronul Orli
Sinaia, legionarii Nicolae Constantinescu, Ion Caranica si Doru

Belimace impuscA pe primul-ministru I. G. Duca, pedepsind astfel pe

autorul material al di:olvdrii Gdrzii de Fier .i al asasindrii
legionarilor" (Cronologie legionard, in Almanaul "Cuviintul" 1941,
p. 37; vezi si Istoria Miccdrii Legionare scrisd de un legiimar,
Bucuresti, Editura Roza Vanturilor, 1993, p. 22).

17. Iuvestindu -1 pe Gheorghe Tatarascu cu formarea guvemului
(3 ianuarie 1934), regele Carol al II-lea spera ca numirea sA-i confere

acestuia, automat, si functia de presedinte al Partidului National
Liberal. Manevra a fost dejucata de Comitetul Central al P.N.L. care,
la propunerea Delegatiei Pemianente, a desemnat ca sef al partidului,

la 4 ianuarie 1934, pe Constantin (Dinu) I.C. Bratianu, Gheorghe
Tatarascu find ulterior numit secretar general. Totusi despre perioada
1934-1937, datoritA mentinerii lui Tatariscu la §efia guvemului, s-a
spus ca este marcata de o "dualitate" a conducerii P.N.L.

18. Octavian Goga prezida Ia acea data Partidul National Agrar,
A.C. Cuza Liga Apararii National Crestine, iar Gheorghe Bratianu
gruparea liberals desprinsa din P.N.L. in iunie 1930 ("georg4tii").

19. Pavel Petrovici Skoropadski a devenit haulm Ia 30 aprilie
1918, dupa ocuparea Ucrainei de cave trupele Puterilor Centrale.

20. intalnirea dintre regele Ferdinand si ministrul de exteme
austro-ungar, Ottokar Czemin, a avut loc la Racaciuni, Ia 14/27
februarie 1918; la Congresul de pace de la Berlin (1878), Rusia
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a impus Romaniei cedarea a 3 judete

din s idul Basarabiei (Bolgrad, Calm! $i Ismail).

21. Julius Streicher, gauleiter gi general S.A. onorific, edita un
saptamanal violent antisemit, Der Starrier.

22. Dupa implinirea termenului de un an in care legionarii nu au
avut dreptul la partid politic si semn electoral (a§a cum stipula decretul

de desfiintare a Garzii de Fier din decembrie 1933), generalul
Gheorghe (Zizi) Cantacuzino-Granicerul a inscris,' din ordinul lui
Corneliu Zelea Codvanu, Partidul "Totul pentru Tara*" (10 decembrie
1934). Noua fonnatiune politics a primit autorizarea Comisiei Centrale
Electorale din Ministerul Justiliei to 20 martie 1935.

23. Gheorghe Bratianu a fost primit de Adolf Hitler

la 16

noiembrie 1936 (vezi si Mihail Sturdza, Romania Ii sfaryitul Eumpei.
Amindri din tarn pierdutd, Rio de Janeiro, Madrid, 1966, p. 61 si
urm.).

24. La 30 iunie 1934 ("noaptea culitelor lungi"), Ernst Rohm, seful
S.A. (Sturmnbteilung Batalioanele de asak) si o mare parte din liderii
acestei fonnatiuni paramilitare au fost arestati si ulterior lichidati. De§i
acuz,atia formals a fost de "puci", motivul real al eliminarii S.A. a fost
lupta pentru putere.
25. Evacuata de trupele aliate in iunie 1930, Renania a fost ocupata
de armata gennana la 7 martie 1936.

Reeferendumul din Saar a avut loc la 13 ianuarie 1935, aceasta
regiune aflata sub administrarea Ligii Natiunilor, conform
prevederilor tratatului de pace de la Versailles (1919) a fost realipita
Germaniei la 1 martie 1935.
26.
Reinhard
Heydrich, organizatonil
§i
seful S.D.
(Sicherheitdienst Servicul de Siguranta) preluase din 1934 si
conducerea tlirectiei centrale a Gestapoului (Geheime Stunts PolLei
Politia
Secrets de Stat).
Ulterior,
sef al
R.S.S.H.A.
(Reichssicherheithauptamt Biroul Central al Sigurantei Reicgului).

www.dacoromanica.ro

RADU LECCA

330

27. Congresul de constituire al Partidului National Crestin prin
fuzionarea Partidului National Agrar si a Ligii Apararii National
Crestine

a avut loc la 14 iulie 1935, la Iasi.

28. 0 aka tentative de apropiere a celui de-al treilea Reich de
Romania a fost intreprinsa de Hermann Goring care, la 4 decembrie
1936, a declarat ministnilui Romaniei la Berlin, Nicolae
Petrescu-Cbmnen, intentia Berlinului de a incheia cu Bucurestii un
tratat politic si economic. Principala clauza politica era garantarea
integritatii teritoriale a statului roman de catre Germania, cu conditia
ca Romania sä nu incheie vreun acord politico-militar cu U.R.S.S. La

25 martie 1937 guvemul roman a respins propunerile lui Goring
(Politica externs a Rornaniei. Dictionar cronologic, Bucuresti, 1986,
p. 217-218; alte amanunte la Mihail Sturdza, op. cit., p. 60-62).

29. intalnirea de la Racaciuni este relatata pe larg de Constantin

Argetoianu care confinna varianta Czemin (Lecca) in privinta
comportarii regelui Ferdinand, dar nu aminteste nimic despre plebiscit.

(Constantin Argetoianu, Pentru cei de maitre. Amintiri din vrernea
celor de ieri, vol. IV, Partea a V-a (1917-1918), Bucuresti, 1993, p.
168-170).

30. Alegerile din 20 decembrie 1937 au fost primele din istoria

parlamentara de pane atunci a tarii cand partidul care organiza
alegerile P.N.L. in cazul de fats nu a reusit sa oblina 40% din
sufragiile exprimate, pierzand astfel prima majoritara. Aceasta situatie
s-a datorat, in principal, pactului "de aparare a libertatii alegerilor si de

neagresiune intre partidele din opozitie" incheiat intre P.N.T.

§i

Partidul "Totul pentru Tara" (25 noiembrie 1937) la care au aderat si
P.N.L. (Gheorghe Bratianu) si Partidul Agrar (C. Argetoianu).
La aceste alegeri, Partidul "Toad pentru Tara" a obtinut 15,58%
din voturi (66 mandate), iar Partidul National Crestin numai 9,15% (39
mandate).

31. Cabinetul national cretin (cunoscut sub numele de guvemul
Goga-Cuza) a primit investitura la 29 decembrie 1937. Ministrul cuzist
era Gheorghe Cuza (ministrul muncii); A.C. Cuza era ministru de stat,
fare portofoliu. Cei 4 ministri "rupti din alte partide" detineau
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urmatoarele portofolii: Armand Calinescu Intemele, Virgil PotarcA
Lucrarile Publice, V. Radulescu-Mehedinti Justitia, Istrate Micescu
Externele.

32. Dupa guvemul Goga-Cuza an urmat trei cabinete succesive
prezidate de Patriarhul Miron Cristea (10 febniarie 28 martie 1938;
30 martie 1938 31 ianuarie 1919 si 1 februarie 6 martie 1939), in
tare Armand Calinescu a delinut portofoliul Intemelor (si ad-interim
alte ministere), fiind practic mull forte al guvemului. Armand
CalineFu a devenit presedinte al Consiliului de Ministri Ia 7 martie
1939.

33. Probabil o eroare: Jean Louis Barthou, ministru de externe al
Frame', a fost asasinat Ia Marsilia, la 9 octombrie 1934, atentat in care

a pierit $i regele Alexandru I al Iugoslaviei. La data vizitei regelui
Carol al II-lea Ia Paris, prim-ministru al Frantei era Edouard Daladier,
iar ministru de externe Georges Bonnet.

34. Tumeul european al regelui Carol al II-lea a avut loc in anul
1938 $i a inclus Londra (15-18 noiembrie) si Parisul (19-21

noiembrie). Cum intrevederile nu s-au soldat cu nici un rezultat,
suveranul roman a fost convins sa intreprinda o vizita neoficiala in
Germania, unde s-a intalnit, la Berghof, cu Hitler (24 noiembrie 1938)
si Goring (26 noiembrie 1938).

35. Frontul Renasterii Nationale, "partidul unic" proiectat de
Armand Calinescu si treat de Carol al II-lea, a luat fiinta Ia 15
decembrie 1938.

36. La 23 martie 1939 s-a semnat Ia Bucuresti "Tratatul asupra
promovarii raporturilor economice dintre Romania si Germania",
cunoscut si sub numele de "acordul Wohlthat-Bujoiti",i dupa numele
lui Helmuth Wohlthat, director ministerial $i Ion Bujoiu, ministrul
economiei nationale principalii negociatori si doi dintre semnatarii
acestuia.
37. Mihail Monizov conducea Serviciul Special de Infonnatii, allat
la acea data in subordinea Presedintiei Consiliului de Ministri. Arestat
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in septembrie 1940, Moruzov a fost asasinat de legionari Ia 27
noiemhrie 1940, la Maya.
38. Horia Sima a intrat in guvemul Gheorghe Tatarascu la 28 iunie

1940, ca suhsecretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. A
delimit penult scurf limp (4-7 iulie 1940) portofolitil cultelor si artelor
in guvemul Ion Gigurtu.
39. Wilhelm Canaris era §eful Abwehrului, serviciul de informatii
al arniatei germane. Radu Lecca folose§te tennenul de "hiroul.
(denumirea serviciului francez omonim) in sens generic, pentru a
desemna serviciile de infonnatii ale armatelor.
40. Armand Calinescu a fost asasinat de legionari Ia 21 septembrie
1939.

41. Guvemul Ion Gigurtu si -a inceput investitura la 4 iulie 1940 §i
a fost demis la 4 septembrie 1940.

42. !nue Iuliu Maniu §i Ion Antonescu exista tin acord stahilit in
cursul unei intrevederi din
septembrie 1940, la care aderasera
1

Bratienii §i Stelian Popescu. In conformitate cu acest acord, oricare din

*tile contractante ar fi fost chemate alcatuiasca guvemul ar fi trebuit
sa puna drept condilie sine qua non abdicarea regelui Carol al II-lea. In

cursul procesului din mai 1946 protagoni§tii acordtdui au interpretat
diferit clauzele lui. Astfel, Iuliu Maniu a sustinut ca Ion Antonescu a
incalcat intelegerea printind sa fie inveslit pre§edinie al Consiliului de
Minivri de catre Carol al II-lea. In replica, mare§altil Ion Antonescu a
aratat ca in intervalul 4-6 septembrie i-a contactat in doua randuri pe
kaki Maniu, Dinu §i Gheorghe Bratianu, precum §i pe alti lideri

politici, care i-au incuviintat actitmea. Dupa abdicarea regelui (6
septembrie 1940), Antonescu nu a mai gasit intelegere din partea
marilor partide politice care, pe de o pane, au refuzat sä preia puterea
§i, pe de alta pane, i-au oferit generalului o participare simbolica, cu
"speciali0", Ia constituirea noului guvern,
43. Nina acum istoriogafia romana §i cea gennana (Hillgruber) au

considerat Ca Ion Antonescu nu a avut contacte cu reprezentantii
Gennaniei decal dupa intemarea sa la Manastirea Bistrita (iulie 1940),
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contacte realizate prin intemiediul Iui Mihai Antonescu. In memoriile sale,
Mihail Manoilescu susline cain itinie 1940, inainte de formarea guvemului
Gigurtu, au avut loc o serie de intrevedeti intre colonelul (pe atunci) Alfred
Gerstenberg si maresalul Constantin Prezan. Desfisurate in casa lui Prezan,
la aceste intailniri ar fi participat chiar Ion Antonescu si doamna Olga Prezan
in calitate de translator ad noc, stabilindu-se ca noul guvem sa fie alcatuit de
Antonescu impreuna cu legionarii (Mihail Manoilescu, Dictated de la Viena.
Menlo,* iulie-august 1940, Bucuresti, 1991, p. 46-47).

44. Din cercetarile intreprinse ulterior rezula ca asasinatele de la
Jilava, Snagov 9i Strejnicu din 26-27 noiernbrie 1940 au fost
premeditate si nu au fost, asa cum au pretins legionarii, o izhucnire de
"justilie revolutionary ". Liderii legionari Horia Sima, Mihail Sturdza

etc. au sus(inut, in epoca si mai tarziu, ca asasinatele nu au fost
ordonate de conducerea Miscarii Legionare.
In iulie 1941 au fost judecati legionarii implicati in asasinatele din
26-27 noiembrie 1940. Din 38 de acuzati, 20 au fost condanmati la moarte
(pane din ei in contumacie). La 28 iulie 1941 sapte dintre ei, in frunte cu
Stefan Zavoianu, fostul prefect al Politiei Capita lei, an fost executati.

45. Maresalul Edward Rydz-Smigly s-a refugiat in Romania in
septembrie 1939 impreuna cu alli demnitari poloni. In pofida atitudinii

sale arogante fats de autoritatile romane, acestea i-au inlesnit, in
decembrie

1940,

parasirea Romaniei. De.i

germanii

au

fost

"intoxicati" cu zvonul fugii maresalului in Vest, acesta a trecut
clandestin in Ungaria 9i apoi in Polonia, in tentativa de a lua legatura
cu miscarea de rezistema. A murit in decembrie 1941, la Varsovia.

46. Vizita generalului Ion Antonescu la Berghof (14 ianuarie
1941). In depozitia sa Ia procesul din mai 1946 Ion Antonescu a
suslinut ca el a interpretat refuzul lui Horia Sima .de a-1 insoti in
Germania drept un avertisment.

47. Divizia 3 Infanterie, Ia comanda careia Ion Antonescu s-a gash
intre 1933-1937.

48. In timpul rebeliunii legionare (21-24 ianuarie 1941) au fost
asasina(i 118 evrei (vezi Aurica Simian, Regirnul politic din Romania
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in perioada septembrie 1940
p. 253).

ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976,

49. Manfred von Killinger a sosit la Bucuresti Ia 24 ianuarie 1941.

50. Asa cum rezulta din raportul inaintat la 26 februarie 1941
Ministerului de Exteme German, Manfred von Kil linger a mers pe
"cartea" lui Ion Antonescu in conflictul acestuia cu legionarii, ceea ce
era de asteptat dupA optiunea factita de Hitler 'Inca de Ia 14 ianuarie.
Surprinzator a fast insi faptul ca noul ambasador gemian a profitat de
ocazie pentru a se debarasa de acei membri ai legatiei, in special
apartinand S.S. si S.D., implicati in sustinerea legionarilor. Din
documentul citat, rezulta ca Manfred von Killinger nu I-a avut ca sursa
de infomiatii numai pe Radu Lecca, deli in cazul Kurt Geissler "tuna"
acestuia e evidenta. Printre cei incriminati se afla si Schikert,
corespondentul de press, unul din amicii lui Lecca. La 1 martie 1941,
generalul Ion Antonescu a intervenit si el, cerand Berlinului

rechemarea mai multor reprezentanti ai S.S. -ului si S.D. -ului: von
Bolschwing, Geissler, Meran, Moen, Wenzel, Konradi, Langenecker,
ICrautle etc. (Aurica Simion, op. cit., p. 287-295).
51. Primal plebiscit (numit oficial "Adunarea obsteasca plebiscitara
a natiunii romane") s-a desfasurat Intre 2-5 martie 1941 si a chemat

populatia Romaniei sa exprime, prin vot deschis, "aprobarea sau
dezaproharea asupra chipului cum maresalul Antonescu a condus tam
de la 6 septembrie 1940". Interpretat ca un vot de Incredere pentru
modul de solutionare a chestiuni legionare, plebiscitul s-a soldat cu
2 960 298 voturi "Da", fats de numai 2 996 voturi "Nu".

52. Vasile Iasinschi a fost ministrul muncii, sanatatii si ocrotini
sociale in perioada. l4 septembrie 1940 ianuarie 1941. Radu Lecca se
refers aici la Decrettd-lege nr. 3 825 din 12 noiembrie 1940 privind
rontanizarea.personalului din Intreprinderi.

53. Genera lul Emanoil Leoveanu a fost director general al Directie
Generale Politiei in ianuarie- decemhrie 1941.

54. Mihail Stelescu a parasit Mi.carea Legionary in anii '30,
infiintand o fonnatiune dizidenta ("Cruciada RoinCinismului"). A fost
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asasinat Ia 16 iulie 1936 de o echip5 forma din zece legionari
("Decemvirii").

55. Cu toate c5 afirniatiile lui Radu Lecca trebuie apreciate cu
maxima prudent5

avand in vedere, in special, implicarea sa ca manor

at acuzarii in farsa judiciary inscenata lui Lucretiu Patrascanu , nu
putem trece cu vederea ca ele cunt confirmate, cel putin partial, de
Belti Silber (Andrei erbulescu) in memoriile sale. Astfel, despre Sarni
Margulies, Silber spune c5 era "un vechi membru de partid si tot atilt
de vechi agent de Siguranta" (Andrei Serbulescu, Monarhia de drept
dialectic. A doua versiune a memoriilor lui Belu Silber, Bucuresti,
Editura Humanitas, 1991, p. 43). De asemenea, Belu Silber relateaza

astfel intalnirea sa cu Vintila Ione.,cu: "In 1930 am fast arestat sub
acuratia ca own, spion sovietic, ceea ce de altfel corespundea
adevdrului. Md ancheta un politist destept, Vintild lonescu. Stia despre
mine tutu! 1i ceva pe deasupra" (Ibident, p. 27). In pofida recunoasterii

formate, Wine sub presiune, in timpul procesului Patrascanu, Belu
Silber sustinea c5 nu a fost si agent al Sigurantei, ci numai c5, dup5
arestarea din 1930, a fost tinut sub o stricta supraveghere.

56. Generalul Jacques Popescu a fost numit subsecretar de slat la
Interne\ la 4 fehniarie 1941.

57. Generalul Nicolae Diaconescu a primit functia de director
general al Directiei Generale a Politiei in decembrie 1941.

58. Hermann Neubacher era prezent in Romania Inca din vga
anului 1940 si detinea functia de Imputemicit cu probleme economice,
cu rang de ministru, la Legatia Germany (1940-1943).

59. Despre evenimentele tragice de Ia Iasi din vara anului 1941,
vezi Aurel Karetici, Maria Covaci,. Zile InsOngerate la la.yi (28-30 iunie
1941), Bucuresti, 1978; Mihai Pelin, Minciunile lui Malaparte, in
Antonescu, Maresalul Ronzaniei si rdzboaiele de reintregire, Venetia,
1986, p. 574-578.
60. Decretul regal nr. 2 125 din 30 iulie 1943, publicat in
"Monitorul Oficial", nr. 177 din 31 iulie 1943.
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61. Vasul "Struma" a p5r5sit portul Constanta Ia 12 decembrie
1941 rara ca problem vizelor de intrare in Palestina s5 fie rezolvat5.
Din acest molly, ajuns Ia Istanbul Ia 16 decembrie, vasul nu a prima

autorizatia de a intra in port $i a deharca pasagerii. Dupa o lung5
asteptare "Strum" a ridicat ancora la 24 februarie 1942,
indreptandu-se spre Burgas. In aceeasi zi a fost torpilat de submarinul

sovietic SC-213. Din cei peste 700 pasageri nu au fost salvati deck
paint (vezi Nicolae Koslinski, Actittni urnanitare, in "Lupta Intregului
Popor," nr. 3/1988).

62. Generalul de aviatie Wilhelm Speidel a fost seful Misiunii
Militare Germane a Aerului in Romania. Rechemarea sa in Germania

s-a produs fie in iunie 1942, din motive de srmatate (Andreas
Hillgruber, Hitler, Kilnig Carol and Marschall Antonescu. Die
Deutsch-Rundinischeri Beziehungen 1934-1944, Wiesbaden, 1954,

p. 153), fie la inceputul anului 1943, datorit5 impliarii sale intr-o
afacere veroasa dezvAluita de atitoritatile de la Bucuresti (Ion Gheorghe,
Rurnaniens Weg turn Satelliten-stoat, Heidelberg, 1958, p. 178).

63. Maresalul Ion Antonescu a fost, intr-adevar, holnav incepand
de la sfarsitul anului 1941, boala agravandu-se in 1942, far5 ca rnedicii

sa poat5 stabili un diagnostic precis. Intr-una din depozitiile sale la
procesul din mai 1946, Eugen Cristescu, seful Serviciului Special de
Informatii (1940-1944), a afirmat c5 diagnosticul real malarie a
fost pus de un medic adus de la Viena, doctoral Eppinger. Oricum, in
aceeasi perioad5, ;pe Ifing5 "remediile" Veturiei Goga, Antonescu a

prirnit din partea lui Hitler o... bucatareasa specializat5 in retete
vegetariene si dietetice.

64. Generalul Eugen Zwiedeneck a fost subsecretar de slat pentru
romanizare, colonizare si inventar (aprilie decernbrie 1941).

65. Asupra leg5turilor lui Hermann von Ritgen Si Gustav Richter
cu diverse personalirati ale comunit5tii evreiesti din Romania vezi
declaratia lui Radu Lecca din 1950 in Sioniyi sub anchetti. A.L. Zissu.

Declarant, conk:4,101i, interogatorii.: 10 mai 195/ 1 mate 1952,
editie de Mihai Pelin, Bucuresti, 1993, p. 68-71.
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66. "Presedintia Consiliului de Ministri.
Noi,
An.vnescu, Vicepresedinte si Presedinte ad- interim al
Consiliului de Ministri.
In baza dispozitiunilor decretelor nr. 1 799 din 21 iunie 1941 si
nr. 1916 din 21 iunie 1941, decidem:
, Art. unit Domnul director Radu Lecca, din Presedintia

Consiliului de Ministri, este Instircinat Ai se ocupe cu pi ?gtitirea
lucrdrilor pentru reglementarea regimului evreilor.

Dat la 30 octombri 1941
Vicepresedinte si Presedinte ad-interim al Consiliului de Ministri
Milzai Antonescu
Nr.49"

67.. La 16 decembrie 1941, prin Decretul-lege nr. 3 145 a fost
dizolvata Federatia Uniunilcr de Comunitati Evreie§ti din Tara §i s-a
infiintat Centrala Evreilor din Romania. Prin Decretu! nr. 319 din 30

ianuarie 1942 era promulgat Regulamentul pentru organizarea si
functionarea Centralei Evreilor din Romania.
68. H.St. Streitman a fost prerdinte al Centralei Evreilor de la 7
februarie 1942 pane in decembrie 1942. I-a succedat dr. Nandor
Gingold care a detinut aceasta functie de la 21 decembrie 1942 pang la
3 aprilid 1944, cand a demisionat (datorita naturalizarii ca roman "in

toate drepturile"). Dupe aceasta data functia a fost girata de Adolf
Grossman (Grozea).

69. In Regulamentul din ianuarie 1942 se stipula, in art. 1, Ca
Centrala Evreilor "tyi exercitd atributiunile sub directivele si controlul
Imputernicitului guvernului pentru reglernentarea regimului evreilor".

70. Decizia privind revizuirea situatiei evreilor a fost promulgate la
2 martie 1942. Comisia Centrala de Revizuire a acordat circa 20 000
scutiri de munca obligatorie. In noiembrie 1942 activitatea de revizuire
a fost preluata de o comisie interministeriall.

71. In aka-numita stenograma publicata imediat dupe procesul din
mai 1946, din interogatoriul lui Radu Lecca rezulta ca ar fl vorba de 4
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milioane de evrei recenzati, o eroare evidenta! (Procesul niarei trdddri
nationale. Stenogranza deshaterilor de la Trihunalul Poporului asupra
guvernului Antonescu, Bucure§ti, 1946, p. 152). Dupa o alts sursa,

"recensamantul de singe evreiesc" din 1942 ar fi dat drept rezultat
294 149 evrei (Evreii din Ronidnia in anii 1940-1944, vol. I:
Legislatia antievreiascd, Budure§ti, 1993 p. XXVI).
72. Aici, ca qi in cazul relatarii despre pogromul de la Ia§i din iunie
1941, Radu Lecca acorda credit unor versiuni suspect de apropiate de
cele avansate in rechizitoriile proceselor din 1945-1946. In cazul de
fats, chiar Procesul marei trdddri ;rationale avanseaza cifra de 1 200
de evrei comuni0 deportati in Transnistria (Vapniarka), dar

mentioneaza ca aproximativ 800 dintre ei au supravietuit acestei
incercari (Procesul niarei trdddri nationale, p. 42, 101, 103).
73. Constantin C. Stoicescu, ministru al Justitiei intre 15 februarie
14 august 1942.

1941

74. Alexandra Neagu a fost numit ministru al finantelor Ia 25
septembrie 1942 §i a detinut aceasta functie para. Ia 1 aprilie 1944.

75. Genefalul Nicolae Radescu a fost pre§edinte al Consiliului de
Mini§tri din 6 decembrie 1944 pang in martie 1945.
76. Reinhard Heydrich, Ia acea data Reichsprotektor al Boemiei §i
Moraviei, a fost ucis intr-un atentat, la 27 mai 1942, la Praga, de un
comando cehoslovac instruit in Anglia. Represaliile au fost extrem de
dure, cel mai cunoscut exemplu find cel al satului Lidice.

77. Gerhard Steltzer, prim consilier al Legatiei Germane din
Bucurevi, arata ca Standartenfuhrenil S.S. Mune declarase ca
misiunea sa era "de a spori patrimoniul lui Himmler" (Din nienwriile

lui Gerhard Steltzer, in "Arhiva", supliment de istorie al zianilui
"Cotidianul", an II, nr. 11/26 februarie 1993).

78. Evadarea lui Horia Sima din Germania §i fuga sa in Italia s-au
produs in decembrie 1942, §tirea fund primita la Bucureoi in noaptea

de 24/25 decembrie 1942, dupa versiunea acreditata de Eugen
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Cristescu care sustine ca Manfred von Killinger a fost cel care a
anuntat

guvemul

politico-diplotnatice

roman
ale

(Aurica

insurectiei

Sintion,

rornline

din

Prelitninarii
august

1944,

Cluj-Napoca, 1979, p. 229-230).

79. Prin maneviele lui Carol al II-lea, Max Auschnitt a fost inlocuit
de Ernest Urdareanu, maresalul Pa latului, la presedintia consiliului de
administratie al Uzinelor si Domeniilor Resita. Ulterior, Auschnitt a

fost trimis in judecata pentru gestiune frauduloasa, sesizarea fiind
facuta de Urdareanu. A rosi condamnat in martie 1940 Ia 6 ani
inchisoare si Ia plata a 98 milioane de lei si a peste 100 000 lire
sterline. Dupa tentativa nereusita relatata de Radu Lecca, Auschnitt va
parasi totusi Cara in primavara anului 1944.

80. In mai 1939 guvemul britanic a publicat o "carte alba"
continand propunerile sale relativ Ia politica fats de Palestina (allata Ia
acea data sub protectorat britanic). In acest document a fost fixata cifra
maxima admisa de autoritatile britanice pentru evreii care doreau sa
emigreze in Palestina: 75 000 pentru anii 1939-1945. In pofida
evolutiei dramatice a situatiei populatiei evreiesti din Europa, guvemul
britanic a eliberal vize pentnt Palestina in limita angajamentului din
1939. Oricum, evenimentele Ia care face referire Lecca s-au produs la
inceputul anului 1944, atunci ciInd A.L. Zissu a devenit reprezeniantul
Jewish Agency in Romania.
81. Constantin (Piki) Z. Vasiliu, subsecretar de stat Ia Ministerul de
Interne; Titus Drago., subsecretar de slat al romanizarii, colonizarii §i
invetarului; contraaniiral (r.)
ulterior, viceamiral Nicolae Pais,
subsecretar de slat pentnt Marina la Ministerul Apar5rii Nationale
(aprilie 1941 februarie 1943).

82. Constantin Bursan transporta totodata §i corespondenta intre
Wilhelm Fildennan si Haim (Charles) Barlas, seful hiroului de la
Istanbul.al Jewish Agency.
83. Maiorul Herman von Stransky, ca.s5torit cu o romanca, asigura

legatura intre Abwehr tii S.S.I.. El fusese desemnat penult aceasta
misiune inca de Ia intalnirea W. Canaris M. Moruzov din martie
1940. Seful Ahwehrului din Romania era colonelul Wilhelm Rodel.
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84. Dupa marturia lui A.L. Zissu, Jean Pandelis "avea de laJewish

Agency concesiunea trnsporturilor de emigranti legali (primiti in
Palestina de autoritatile britanice

nm.)" (Sionisti sub anchetti, p. 218).

85. "Noi,

Arhitect I.D. Enescu, ministru
Subsecretariatedui de stat al Muncii,

subsecretar de

stat

a!

Vikand dispozitiunde art. 18 din Legea pentru iniiintarea

ci

organizarea Subsecretariatului Muncii, publicat in Monitored Oficial
nr. 209 din 7 septembrie 1943, Decidem:
Art. 1. Donmul Radu D. Lecca se numeste Comisar general pe
langci acest subsecretariat pentru probleme evreiecti.

Art. 2. Atributiunile Comisarultd general stint cele prewizute de
art. 19 din susmentionata lege.

Art. 3. Donmul Radu D. Lecca, fln calitatea de mai sus, vu
rezolva si senma in numele nostru route lucrdrile e cud in atributia
acestui comisariat.
Art. 4. Donmul director a! Personalultd este insdrcinat cu

aducerea la indeplinire a ace.stei deciziuni ewe se va publica in
Monitored Oficial.
Data' la 7 septembrie 1943
Ministru Subsecretar de stat Arhitect
I.D. Enescu.
Nr. 51.432".

86. Trecerea de Ia Subsecretariatul de stat al rnuncii la Presedintia

Consiliului de Mini.tri s-a produs in luna mai 1944 (Evreii din
Romania hare and 1940-1944, vol. I, p. 252).

87. Despre "afacerea halutilor" care a detenninat, intre altele,
desfiintarea Executivei Sioniste conduse de Misu Benvenisti si
inlocuirea ei Cu una condusa de A.L. Zissu, vezi amanunte in Sionisti
sub anchetd, passim.

88. Ministrul Elvetiei la Bucuresti era Rene de Weck.

89. Chestiunea evacuarii evreilor din sudul Ardealului vizita lui
Radu Lecca Ia Berlin stint placate de Andreas Hillgruber in anul 1942.
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Potrivit istoricului genuan, Gustav Richter a infomtat Berlinul ca
Mihai Antonescu a solicitat in scris ca serviciile germane sä asigure
transportul evreilor din judetele Arad, Timi§oara §i Turda in zona
Lublin (Polonia) 'ana Ia 10 septernbrie 1942. Pentru a flefinitiva
proiectul acestei actiuni Radu Lecca a fost trimis la Berlin. Spre
deosebire de Lecca insa, Hillgruber sustine ca acesta nu a fost primit la
Berlin decat de consilierul de legatie Rademacher, tratament ce ar fi
jignit profund Bucurevii (Andreas Hillgruber, op. cit., p. 241).

90, Andreas Schmidt era conducatorul Grupului etnic german din
Romania.
91. Radu Lecca se refera in exclusivitate la transpornirile pe care a
incercat sa le organizeze Centrala Evreilor din Romania, pentru ca in
anul 1944, pans la 23 august, au parasit Romania mai multe vase cu
emigranti evrei: "Milka", "Marita", "Bella Citta (Belita)", "Kasbek",
"Morina", Bulbul", "Mefkure" (ultimul, torpilat de sovietici). Protectia
acestor transporturi a fost asigurata de nave de lupta romane§ti. (Jurgen
Rohwer, Nave de refugiati evrei in Mat-ea Neagrd. 1943-1944, in
"Magazin Istoric", au XXVII, nr. 9 §i 10/1993; Nicolae Koslinski,
1944. Escortarea navelor cu ernigranti evrei, in "Magazin Istoric", au
XVII, nr. 11/1993). Despre intreaga problema a emigrarii §i despre
modul ei de rezolvare in anii guvemarii Antonescu vezi, pe larg, in

Ernigrarea popula(iei evreiesti din Romania in anii 1940-1944,
Bucure§ti, 1993.

92. Generalul Ion Arbore, subsecretar de stat pentru aprovizionarea
armatei si populatiei civile.

93. Cored: dupi instalarea guvernului Dome Sztojyi (22 martie
1944).

94. Radu Lecca omite din relatarea sa actiunea de salvare a
refugiatilor evrei din nord-estul Transilvaniei §i Ungaria, actiune
initiata §i organizata de Moshe Carmilly-Weinberger (rabinul Clujului)
§i Raoul Serban §i sustinuta Ia Bucure.ti atat de autoritatile
guvemamentale, cat §i de partidele politiCe (P.N.T.) §i reprezentanti de
mama ai comunitatii evreie§ti. Prin intermediul Mitropolitului Nicolae
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,
BA Ian, ref-rabinul a solicitat gi a obtinut din partea mare§alului Ion
Antonescu sprijinul pentru emigrarea cu prioritate a evreilor refugiati
din calea terorii declan§ate de autoritatile ungare. De altfel, chestiunea
aceasta a constituit tema unei intruniri tinute in iunie 1944 Ia
Pre§edintia Consiliului de MiniWi, Fi conduse de Mihai Antonescu.
De§i participanti Ia acest eveniment, Radu Lecca Si A.L. Zissu trec sub
&ere adevarata sa desra§urare (vezi Sionisti sub anchetd, p. 991102).

95. Gerhard Steltzer sustine in memoriile sale o versiune diferitA in
privinta arestarii ata§atului de press Herman von Ritgen. Astfel,
motivul arestarii acestuia era acuzatia pe care i-o adusese Manfred von
Killinger ca transmitea informatii lui Mihai Antonescu. La Berlin insa,
Ritgen ar fi fost eliberat imediat $i ar fi inceput o sustinua campanie
anti-Killinger la Ministerul de Exteme German (Din memoriile lui
Gerhard Steltzer, loc. cit, an II., nr. 4 (16/23 Wile 1993). Mihai Pe lin

este, in schimb, mull mai aproape de versiunea Lecca atunci and
afirmA ca Ritgen ar fi fost pur 4i simplu rApit de politia criminals
germana in luna iunie 1944 (Mihai Pe lin, Requiem pentru Comientia
de la Geneva, Venetia, 1988, p. 53). Despre Ritgen qi arestarea sa vezi
§i opinia lui Eugen Cristescu in Studiu Introductiv.

96. Pre§edintele Centralei Evreilor a fost "asimilat in totul cu
romanii"prin Decretul nr. 77/31 martie 1944, cu numele de Iosef N.
Ferdinand Gingold (Evreii din Romania hare anii 1940-1944, vol. I, p.
244).

97. Genera lul Mihail Racovita a detinul comanda Arma lei 4
romiine de Ia IS martie (data mobiliziirii) Oa Ia I august 1944.
98. Genera lul in reiragere Ion Rilwanti a fost numit primar al
Bucure§tilor la 14 noiembrie 1942. El ii fusese intr-adeviir "superior" lui
Ion Antonescu, in limpid primului rizboi mondial, chid R4canti
conduces Sectia Operatii a Mare lui Cartier General, iar viiiorul marepl,
Biroul 1 Operatii din aceasta sectie.

99. Din declaratiile date de A.L. Zissu in anul 1950-1952 in fata
organelor de ancheta rezult5 ca detentia in lagiirul de Ia Tilrgu Jiu s-a
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consumat in septembrie-octombrie 1942 si a avut drept cauza o iesire
ireverentioasa fats de Comitetul Central al Centralei Evreilor In
chestiunea "Imprumutului reintregirii".

in schimb, deli relateaza cu lux de amanunte discutiile aprinse
purtate cu Mihai Antonescu cu ocazia Intrunini din vara anului 1944
(vezi nota 94), A.L. Zissu nu pomene.te decat despre amenintari, dar
nu $i despre o pedeapsa (Sionisti sub anchetd, p. 216-241).
100. Ofensiva sovietica s-a declansat la 4 martie 1944. Retragerea
diviziilor blindate germane de pe frontul din Moldova s-a produs mai
tarziu, in vara anului 1944.

101. La acea data, prim-ministru al Ungariei era Dome Sztojy.
Ferenc Szalasi a devenit prim-ministm la 16 octombrie 1944.
102. Este vorba de ultima Intrevedere Hitler-Antonescu,
desfasurata Ia Rastenhurg ("Wolfsschanze") la 5/6 august 1944.
Atentatul impotriva lui Hitler a avut loc Ia 20 iulie 1944.

103. Audienta solicitata de maresalul Ion Antonescu a Inceput la
ora 16.05, jar arestarea s-a produs in jurul orei 17.
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